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H ver tími hefir sínar þarfir og sitt ætlunarverk, og það

er hinn sanni gæfuvegur eins þjóðanna eins og hinna ein-

stöku manna, að kunna skýrt að sjá hvað fyrir hendi liggur

á sérhverjum tíma, og að hafa manndáð og samtök til að

l fylgja því fram. Einn af vorum mönnum hefir sagt, að ef

I

fólkið þyrði að treysta guði og hrisía hlekkinaj mundiísland

eiga enn góðs að bíða. þeir hlekkir, sem hann h'klega helzt

hugsaði þá um, hafa verið hristir, og einn hinn öflugasti

úr þeim er sundur hrokkinn, en þegar hann féll niður, þá

\ sjáum vér þar undir aðra, sem mörgum þykir mýkri að

þreifa áog viðfeldnari að bera, en sem eru að sinu leyti eins

fastir og skaðvænir og eigi síður, og það er vaninn, eða

réttara að segja óvaninn. Frankiín sagði: »Letin tekur af

oss tvöfaldan skatt, Iiégómaskapurinn þrefaldan og heimskan

fjórfaldan»; en það mætti kannske engu síður segja um
oss íslendínga, að vér værum ekki þar eptir latir, sem vér

værum óhagsýnir í vinnu vorri og óiaglegir að neyta l^rapta

vorra og búa oss í hag. Vér erum eins og karlinn, sem

\ ók lijólbörum og hitti fyrir þúfu, hann var heilan dag að

j'
streytast við að aka yfir þúfuna, en datt ekki í hug að

fara utanvið hana eða ryðja henni úr vegi; vér berjum

landsynnínginn löðursveittir dag fram af degi, en að hafa

góða báta til að sigla hann, þar höfum vér ekkert lag á;

^ það á að vera ómögulegt. Fimm og sex vinnumenn og

eins margar vinnukonur standa allt sumarið á höfði í

j

þúfum og grjóti, tii að heyja fyrir sex kúm, en að láta

!

-
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þetla fólk taka skorpu í að bæta jörðina og gjöra hana

frjósamari og auðunnari, þar um heyrist lítil fregn; og þó

enginn geti neitað, að einn vinnumaður og ein vinnukona

gæti fengið meira hey á hálfum mánuði, ef jurðin væri

slétt og ræktuð, en tóJf hjú heyja nú aJIt sumarið, þá er

þessu enginn gaumur gefmn. þó er þetta grundvöllurinn

fyrir allri búsæld og öihim framförum á landinu. Nú

virðist oss vera þörf tímans, og hið næsta æthmarverk sem

fyrir hendi er, að leita lags oss sjálfum til framfara og

hagsælda, og hugsa um það eitt, hvað gagnlegt sé í þessu

efni, hvort sem það er vani eða vani ekki. Ef að vér

getum ekki orðið samhuga í þessu, sem þó vonlegt væri,

þá verður þó vonum vér sá flokkurinn drjúgari, sem viil

stunda framför og gagn iandsins, heldur en hinn, sem vill að

landar vorir skuli enn umsinn wsemgylturgrúfac, ogfylgjaengu

nema því, sem eru reglur alraúga og vani frá átjándu öld.

Vér sem framfarir viljum höfum þó ætíð tímann með oss

og lífið sjálft, vér m.unum ná með oss hinum úngu,

sern hafa heilbrigða sál í heilbrigðum líkama, og smásaman

hinum eldri, en þeir sem eptir verða munu verða annað-

hvort að náttröllum og daga uppi , eða þá deyja út í eyði-

mörkinni. af því þeir þekktu ekki sinn vitjunartíma. Það

eru einnig mikilsverð hlynnindi, að vér getum vænt að fá

stjórnina í lið með oss, því hér er um þau mál að ræða,

að stjórn og þjóð , embaUtismenn og alþýða ,
kaupmenn

og kotúngar
,

geta allir verið samdóma og styrkt hver

annan; hér er um allra sameiginlegt gagn að gjöra, Yér

skulum því ótrauðir hvetja hver annan til framfara og

framkvæmda, fulltrúa um, að gottmál vinni sigur um síðir.

Margir sáu það Ijóslega, þegar lögin um almennt verzl-

unarfrelsi íslendínga við allar þjóðir komu út 15. April

1854, að þá var mikil breytíng gjör á því sem áður var.

þó hafa menn ekki ahnennt gjört sér þetta svo Ijóst, sem

vænta mátti, fevo að sumir hafa viljað láta í veðri vaka, að



ailt væri óbreytt eins og áður; öðrum hefir þótt vanta

ýmislegtj til þess að fullkomna lög þessi, og þótt þau fyrir

því lítils verð; sumir hafa jafnvel stúngið uppá því, tii að

fullkomna þau, sem mundi að skömmu bragði eyðileggja

alla þeirra góöu ávöxtii , ef því yrði framgengl
;

og enn

hafa sumir, ef til vill, haft miklu meiri vonir um, hvað

verzlunarfrelsið mundi sjálfkrafa gjöra að verkum, heldur

en fram hefir komið, en ekki gœtt þess, að öll lög þurfa

framkvæmd og aðfylgi þeirra, sem notiu eiga að hafa, til

þess þau geti að fullu gagni orðið. þetta hafa og fundið

nokkrir menn
,
og \m höfum vér séð nokkrar áskoranir og

upphvatníngar í blöðum vorum, til þess að koma sér saman

um, á hvern hátt bezt væri að nota verzlunarfrelsið , munu

án efa margír hafa geíið þeim gaum, þó elvki haíi heppnazt

að sameina öíl landsmanna til þess sem gjöra þurfti, og sem

stendur í þeirra valdi, ef þeir að eins viija neyta sín og

gæta sinna eigin gagnsmuna.

Til þess að fá glögga og greinilega Imgmynd um, hvað

vér þurfum að gjöra, til þess að ná smásaman fullum notum

verzluuarfrelsisins, verðum vér að hafa Ijósan skilníng á,

hver umbót þarmeð sé fengin á hinum ahnennu reglum

viðvílijandi stjórn íslands, og hvern þátt vér getum tekið í

|)ví sem gjöra þarf, lil þess, að þessi umbót geti orðið oss

sem gagnlegust.

IVleð * hinu almenna verzlunarfrelsi er oss opnað hið

fyrsta stig til sjálfsforræðis. 1*0 niisjafnlega hart hafi verið

kreppt að verzluninni á íslandi, þá má þó segja, að frá

því hún var lögð í hendur Björgynjarkaupmönnum á fjórt-

ándu öld, hefir hún aldrei um frjálst höfuð strokið, og

ástand landsins befir farið þar eptir. Vér getum jafnvel

með sanni sagt, að upp frá því gamli sáttmáli var saminn

við Noregs konúng, og hann var skyldaður til að sjá um,

að nokkrir farmar kæmi til landsins á hverju ári, þá hafa

íslendíngar gjört sig öðrum háða, og orðið fyrir hinum
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sömu forlögutn, sem allir þeír er svo breyta, að kasla

áhyggju sinni uppá aðra menn, Þeir hafa mist alla þá

tryggíngu sem þeir ætluðu að ná, að halda landinu byrgu

með nokkrum aðflutníngi; þeir hafa mist traustið á sjálfum

sér, sem öllum er nauðsynlegt, og með því samheldið og

viljann til að hjálpa sér sjálfir; þeir hafa mist hinn alþjóð-

lega anda til allra framkvæmda, og orðið kotúngar, hver

einstakur hugsandi um sig og sitt írayndaða gagn, og hokr-

andi hver sér í sínu horni, samtakalaust og framkvæmda-

laust; þeir hafa mist efnin nieð framkvæmdunum, og daung-

unina með dugnaðinum. Og það sem verst er, þeir hafa

mist ura leið skarpleika sálarinnar til að sjá hinar sönnu

orsakir til báginda landsins og apturfarar, ,og hafa kennt

guði og náttúru landsins um það, sera mest var mönnunum

að kenna. Að vísu hafa menn á seinni tímum séð betur

fram á hið rétta í þessu máli, og stjórnin hefir látið svo

mikið að óskum og kröfum vorum í því efni, að vér getum

nú fyrst sagt, síðan 12G2, eptir 600 ára fángelsi, að vér

getum i verzlunarefnum lifað og látið sem vér viljum, eða

sem vér höfum efni og eijun til; — og hvers geta duglegir

þrekmiklir menn óskað sér annars eða betra en þess? —
IVleð því að nota þetta frjálsræ.ði, sem vér nú höfum áunnið,

getum vér. áunnið þá framför í efnaliag og öhum frara-

kvæmdum, sem geta opnað oss veg tii alls þess sjálfsfor-

ræðis fyrir málefnum vorum, er vér þurfum að hafa, og

sem enginn mun neita oss um, eða geta neitað oss um,

þegar vér sýnum í verkinu , að vér séum færir fyrir því.

þessi mikla þýðíng verzlunarfrelsisins hefir ekki heldur

verið dulin fyrir stjórninni. í bréfl innanríkissljórnarinnar

29. Januar 1855 er það þegar tekið fram, að íslendíngar

verði sjálfir héðanaf að vera sér úti um aðflutnínga, því

stjórnin þykist ekki lengur sérstaklega skuldbundin til að

skerast í það mál , síðan verzlanin sé orðin frjáls við allar

þjóðir. þetta hið sama er tekið fram enn á ný í bréfi



» dómsmálastjórnannnar « 29. Septbr. 1 860 (Tíðíndí um
stjórnarmálefni íslands I, 388). l>etta kann nú að vísu í

fyrsta áliti að virðast nokkuð ósanngjarnt, eptir að ísland

heíir verið undirlagt hinu mesta verzlunarófrelsi um mörg

hundruð ára, og alþýða með því vanizt á, fyrir tilstilli sjálfrar

stjórnarinnar j að leita ekkert fyrir sér sjálf, eða hafa sam-

tök tii neinna framkvæmda sér til bjargar og atvinnu, nema

að leita sýslumanns og amtmanns, til að skýra stjóminni

frá skortinum og biðja hana ásjár; en þessi bendíng er

samt, eöa ætti að vera, nóg hugvekja fyrir oss, til þess

að taka upp þá götuna sem oss er vísað á, og oss sjálfum

er til gagns að fara. Ef vér ekki vílum fyrir oss að taka

þann veginn, og vér fylgjum honum með samheldi og

dugnaði, þá verður skammt að bíða, að vér sjáum velmegun

og framfarir, kunnáttu og mentun, árjægju og gleði, ávaxtast

og eflast á landi voru.

Sá var tíminn, að það var almenn hugsan meðal ís-

lendínga, að landinu væri engra framfara auðið , heldur

væri þaö allajafna að gáaga úr sér, og mundi smásaman

eyðast raeir og meir, þar til það félli í grunn. Þessvegna

er það orðinn gamall spádómur, sem eignaður er Jóni

krukk, að »af lángviðrum og lagaleysi mun land vort eyð-

ast.M A vorum dögum eldir að vísu ekki Iíti.ð eptir af

þessum hugsunum, en þær koma þó fram á annan hátt,

og í ymsum hvikulli myndum en fyr, sem bendir til að

þær muni smásaman dreifast og hverfa. Áöur fyrri, meðan

fólkið á landinu fækkaði statt og stöðugt, þá höfðu menn

búið sér (il þá áætiun, að ísland mundi vera í auðn að

hundrað árum liðnum; það svarar því svo sem um vora

daga. Nú, síðan menn gátu ekki neitað því að fólkið

fjölgaði, hafa menn ýmist veríð hræddir um það fjölgaði

um of, eða það mundi hrynja þegar minnst varði allt í

einu* Þeir gæta ekki þess, að fjölgan fólksins stendur í

óslítanlegu sambandi við atvinnu þess og efnahag, svo að



|)egar veruleg og stöðug framför er í öllum atvinnuvegum,

þá þarf ekki að kvíða því, að fólk fækki að staðaldri, heldur

mun það miklu framar fjölga að því skapi, sem atvinnu-

vegirnir ýtrast þola. Sumir œðrast, þegar þeir sjá svo

mart og mikið ónotað bæði á sjó og landi, sem gefur

mönnum annarstaðar ríkulega atvinnu, og telja það eina

ráðið, að menn fengi útlenda menn í landið, sem liefði

kunnáttu nóga og fó, lil að efía atvinnuvegu landsins og

koma þeim á fót, líkt eins og Þorkell Fjeldsted á sinni tíð,

sem vildi láta útlenda menn nema land að nýju á íslandi,

til að koma lífi í hina hrörnuðu kynslóð, sem þá var uppi;

en þeir gæta ekki þess, að eigi menn að vænta nýlendu-

manna frá öðrum löndum, þá má helzt vænta þeirra, sem

lítils eiga úrkosti heima hjá sér, og verða að leita fyrir

sér sökum efnaleysis og atvinnuleysis, eða jafnvei af lakarí

kríngumstæðum. Komist þeir í góðan veg áíslandi, þá mundu

þeír græða fé sitt þar, og fara síðan burt tii áithaga sinna; gengi

þeim illa, þá væri þeir þar til lítillar frambúðar. flin holl-

asta og notasælasta framför er því sú, sem landið sjálft

leiðir til og landsmenn geta áorkað sér sjálfir; verði at-

vinna þeirra ríkuleg, þá mega þeir eiga víst, aö þángað

sækja fleiri, og það þá helzt þeir, sem vænta sér að geta

aflaö sér þar tjár; en þá yröi landsmenn undir búnir, og

bæri sjálfir ægisiijálm yfir hinum útlendu, eða stæði þeim

að minnsta kosti jafnfætis, og framför landsins yrði mcð

því bæði hagkvaím og viss. — Enn eru þeir einstakir menn,

sem ætla, að landið gángi ávafit úr sér, og þjóðin jafnveJ

með, en viðurkenna þó að þetta sé sjálfskapað víti, og að

menn geti bætt úr því þegar þeir viU eða nenni. þessir

menn eru oss samdóma í því, að á íslandi sé nægar upp-

sprettur auðs og hagsælda í duglegra manna höndum; þeir

hafa og að vísu rett fyrir sér í því, að framför manna á

íslandi gæti verið miklu meiri en hún er, en vér ætlum,

að enginn geti neitað því, að framför sé ekki htil að öllu



samtöldu, og ef litið er yíir heilttímabil; söraiileiðis œtlum

vér það óneitaniegtj að landsmenn liafi þá eiginlegleika til

að bera, að þeir geti tekið sér fram, og að menn geti

vænt þess, að þeir muni ná fullum framförum eins og

aðrir, ef þá sltortir ekki þá leiðbeiníng og tilstyrk af stjórn-

arinnar liendi, sem nauðsynlega þarf með, og sem allstaðar

er veitt annarstaðar, þar sem líkt stendur á eða jafnvel

betur.

En wauðurinn er ail þeirra hluta sem gjöra skai«,

segja menn, og hversu mega menn þá vænta þess, að

menn gjöri mikið á íslandi, meðan þeir eru eins fátækir

og þeir eru? — Til þess að koma miklu til leiðar, þá

þarf einnig fólksafla, en ísland er fámennt, og hversu geta

íslendíngar þá afkastað nokkru, meðan þeir eru svo fá-

mennir? — Þessir eru mestir annmarkar, sem viila mörgum

sjónir og gjöra þá deiga: fólksfæð og fáíækt. En óttinn

fyrir þessu hlýtur að hverfa, þegar maður liugleiðir, að

hvorki fólksfæð né fátækt eru óbreytanlegir annmarkar,

heldur gctur hvorttveggia breyzl í hið gagnslæða, þegar

einúngis það er fyrir hendi sem til þess þarf. Eins og

fátækur maður getur orðið ríkur, þegar hann fylgir sér að

því og neylir réltrar aðferðar, eins gelur fáiæk þjóð orðið

rík, með því að fara rétt að. Eins og íslcndíngar ver/Ia

nú í góðum árum fyrir allt að hálfri annari niilljón dala,

þar sem þeir verzluðu um aldamótin fyrir ekki fulla bálfa

milljón, eins geta þeir að tíma liðnum
,
þegar þeir hafa

lœrt betur að leita lags og neyta krapta sinna, haft vörur

til verzlunar fyrir þrjár milljónir, og aukið atviunu fyrir

þriðjúngi eða helmíngi meiri fólksfjölda en nú er á landinu,

og svo koll af koIH, sem engu mannlegu auga er nú unnt

að fyrirsjá. Slík dæmi fmnast dögum optar úr ymsum
löndum í allri veröldinni, sem stundum fer fram og slundum

aptur. Þó má enn framar segja um meðferð þá, sem mcnn

hafa á eigum sínum, eða því scm þeir hafa á milii handa,
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að hún er manni að miklu leyti í sjálfs vald sett, því

enginn getur sagt með sanni, að hann se neyddur lil að

kaupa brennivín eða önnur vínfaung, tóbak, kaffe, sykur

og þvíumhkt fyrir alla vöru sína, og eyða með því móti

öllum afía si'num svo að kalla til óþarfa. Ef vér gjörum

ráð fyrir, að keypt sé nú á íslandi:

brennivín og vínfaung fyrir .... 100,000 dala.

kaffe og kafferól fyrir 120,000 —
sykur allskonar fyrir 120,000 —
tóbak fyrir . 60,000 —

þaö er ailt tii samans fyrir . . 400,000 rd.

sem nærri lætur að gjört hafi verið á hinum seinni ár-

unum, svosem 1855 og 1856 ^ þá mundi lljótt sjá þess

alimikinn mun, ef menn drægi af þessum kaupskap sínum

þó ekki vœri nema einn fjórða parl, og verði þeim fjórða

parti, eða 100,000 dala á ári, til þess að kaupa sér fyrir

nauðsynlega hluti til bús síns, svo sem betri bæi, nytsama

bnshluti innanstokks, nytsöm verkfæri til jarðyrkju, vinnu

til jarðabóta, belri útbúnað til sjáfar, eða í fám orðum að

segja: verði honum til einhvers þess, sem bæri ávöxt og

framför með sér. I*essar nauðsynjar geta menn eins hæg-

lega fengið iijá kaupmöunum, ef menn eru sér úti uni

þœr í tíma, og hafa samtök á að velja sér þær, eins og

menn geta nú fengið silkisvuntur og púnsextrakt á gylltum

flöskum, sem menn nbestillac ári fvrir. Hér fer eins í

þessu efni fyrir þjóðunumj eins og fyrir einstökum mönnum:

sá seni heíir allt sitt i'é til eyðshi-eyris, hann sér aldrei

ávöxt þess sem honum áskotnast í neinu, hvorki innan

húss né utan, en sá sem ver þvi' er hann getur Ul þess

að eignast nauðsynlega og gagnlega hluti, hann getur ekki

einúngis lifaö fullkomnara og sælla lífi, heldur og auðgast

meir og meir, og orðið bæfii sér og öðrum þarfur. !*annig

') sbr. Skýrslar um l/indshagi á íslanöi I, 574—575.



11

sjáum vér, hversu allra hagur og allra óhagur er í rauu

og veru samtengdur, svo að sá sem sóar og eyðir sínu

fé, með því að verja því illa og óhaglega, hann sóar og

eyðir í rauninni landsins fé, og gjörir öllu félaginu þarmeð

skaða, en sá sem ver fé sínu forsjálega og nytsamlega,

hann ávinnur ekki einúngis sjálfum sér hagnað, heldur er

hann og öllu félaginu eða landinw til nytsemdar, og því

fleiri sem fylla þann tlokk, því meiri framfara geta mcnn vœnt

landinu og þjóð vorri. »Óráðs og óreglumenn og ónytjúngar«,

sem nú ætla að bera sveitirnar ofurliða, og menn þykjast

ekki hafa bolmagn við í þreki og manndáð góðra manna,

nema með typtunarlögum, verða þá svo sjaldgæfir, af því

þeir verða ekki í húsum hæfir, að þeir hverfa svo að segja

af sjálfum sér.

En, hvað er auður, og í hverju er hann imiifaHnn?

það sýnist vandalaus spuruíng úr að ráða, en hefir þó

fengið margvísleg andsvör. Margur mun svara, að það sé

auðurað eiga mikið af gulii og silfri: að eiga nóga penínga,

þvi fyrir þá geti maður fengið allt sem hann þurfi með,

og haft alls nægtir. En penínga eignin kemur ekki fram

af sjálfri sér, til þess að eignasl þá verður maður annað-

hvort að ná þeim með vinnu, eða kaupa þá fyrir vöru,

eða fá þá sem vaxtafé, en það aflast aptur með sama móti;

og þó peníngar sé fyrir hendl, þá eru þeir því léttvœgari

sem meira ríður á nauðsynjunum
,

einsog vér heyrum opt

til orðs tekið, að wmatur fæst ekki fyrir penínga út í hönd«.

I>á er ekki sá betur farinn en aðrir, sem á penínga fyrir-

hggjandi, heldur sá einn, sem er byrgastur á búi, sem

hefir aflögu það sem menn nauðsynjar um; hann er sá

eini, sem þá getur ekki einúngis haft nóg fyrir sig og

sína, heldur og einnig eignazt alla þá penínga sem aflögu

eru hjá öðrum, fyrir það sem hann hefir umfram. — En

þá er, segja menn, annar auður, sem er ennþá fastari fyrir

en peníngar, og það er fasteignin. Jarðirnar gefa ætíð af
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sér vissan og fastan gróða, og einmitt þann sem veitir

nauðsynjarnar. l>etta er og að vísu satt, að jarðeignin er

einíiver hinn bezti og vissasti aaður, einsog hún er fegurst

og ánægjusamiegust eign , en hún er að því leyti eins og

peníngarnir, að luin er í sjálfri ser ekki til að bæta úr

nauðsynjum manna, og hún verður eins ódrjúg ef á að

verja henni til þess, eins og peníngarnir. Jörðin verðiir

þá að eius fögur og nytsöm eign, þegar hún veröur gjörð

sem hentugust til að gefa af sér nauðsynjar manna; því

meira sem menn geta fengið hana til að gefa af sér af

nauðsynlegum og gagnlegum hlutum, því meira virði verður

hún, og því meira gagn gjörir hún. Vér getum því með

réítu sagt, að eiginlega sé auðurinn nægtir af þeim hlutuni,

sem horfa mönnum til gagns eða nauðsynja.

En þessi auður er meö tvennu móti, annaðhvort þess-

konar hlutir, sem beint heyra til lífsins viðurhalds, fæðis

og klæðis, eða þeir, sem ekki geta að vísu heitið svo nauð-

synlegir, að menn geti ekki án þeirra verið, en eru þó til

skemlunar eða prýði. tessir hlúlir eru, eins og auðsælt

er, vottur um uieiri framför í listum og kunnáttu, en sá

auður, sem þar í er fólginn, er miklu hvikuUi, af því, að

slíka hluti velja menn margvíslega eptir tímum og kríngum-

stæðum, svo tilbúníngur og lögun slíkra hluta er kominn

undir svo mörgum tilfollum, sem ekki er auðvelt að sjá

fyrirfram eða búa sig undir. Vér aðgreinum þessvegna það

sem til nauðsynja horfir frá hinu, og köllunj nauðsynja vöru

og munaðar vöru, en þetta breytist þó í sumum grcimim

margvíslega, eptir því sem lifnaðarháttum manna og þörfum

er varið í ymsum löndum.

Á íslandi er nú svo ástatt, að auður þess og afli er

mestur innifahnn í þeim lilutum, sem náttúran sjálf fram-

leiðir, eða sem standa sh'kum hlutum næst, en þá liluti,

sem einúngis verða tilbúnir með listum og kunnáttu, þekkjum
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vér varla, í samburði við ymsar aðrar þjóðir. l*etla lýsir

að vísu þeim annmarka, að vér höfuni el^ki verksmiðjur,

stóra staði eða borgir, eða merkilega ver/Junarbæi; þar af

leiðir einnig, að oss vantar hina mentuðu meðalstétt, borg-

arastéitina, sem á seinni öldum hefir orðið öðrum löndum

til svo mikillar nytseradar; — en þarmeð eru einnig þeir kostir,

að vér erum svosem handgengnir synir náttúrunnar sjálfrar,

vér getum sókt nægtir í hennar skaut, og haft á bo&stólum

við hina, sem fyrir listir sínar og allskonar vinnuvélar mega

silja inni og sjá varla dagsins Ijós. Vér eigum beint við

náttúruna sjálfa, og vor framför er fyrst og l'remst i því

fólgin, að skynja fullkomlega hver hagur oss er veittur, og

hvers yér eigum kosti, og að leita allra bragða til að ná

þeim gæðum og notaþau, sem náttúran leggur oss í hendur.

Ef vér fylgjum bendíngu náttúrunnar hjá oss, þá er hún

einsog mild en þó alvarleg móðir, sem elur upp börn sín

ekki til sælgætis eða munaðar, heldur til hreysti og mann-

skapar. þeir einir, sem því uppeldi taka, geta hagnýlt sér

að fullu auð lands vors. l'að sem vér öflum heíir þá kosti,

að það er nauðsynja varníngur, sem allstaðar er þarfur og

allstaðar útgengilegur, og þar að auki heiu' hann þann kost,

sem ekki er lítiJs virði, að tilbúníngur hans þarf hvorki

mikla kunnáttu né mikinn kostnað að tiltöhi, heldur einúngis

athygli og nákvæmni
,
og stundum eru h'tilfjörieg handtök

nóg til að auka verð hans svo miklu nemi. Pað er því

auðsætt, að land vort og gæði þess eru einmitt sköpuð

handa |H!Ím, sem ekki eru komnir lángt í mentum og

kunnáttu, en hafa alla þá andiega og likamlega kosti til að

bera, sem þarf til að taka sér fram.

Ef vér hugleiðum hið núveranda ásigkomulag timanna

og sérílagi verzlunarinnar í öðrum löndum, þá sjáum vér,

að fólksfjöldinn fer sí og æ vaxandi, og einkanlega í stöðunum.

þessi fólksfjöldi, sem hefir mest sitt lífsuppeldi af ver/Jun
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og handiðnuin, þarf að kaupa alla iífsbjörg sína fyrir penínga,

og nauðsynjarnar fara ávallt vaxandi með íólksíjGidanum.

Petta knýr nienn til að sækja nauðsynjar sínar tii annara

landa, og kaupa sér þaðan það sem þá vantar, eða það

sem þeir geta fengið þaðan með belra verði. Á þessu

byggist nauðsyn verzlunarinnar og not hennar, og á því

byggist einnig, að menn sjá alltaf betur og betur hver

nauðsyn er og hvert gagn að hafa verzlunina sem íVjálsasta,

og gjöra öll samskipti manna á milli og landa miHi auð-

veldari. England heíir í þessum efnum gengið á undan

öðrum
,
og þó vér höfum lítið haft enn saman við England

að sælda, þá höfum vér séð merki þess, hvað íslenzkar

vörur hafa hækkað í verði á seinni árum, og einkum sú

varan, sem Englendíngar sækjast mest eptir, vegna verk •

smiðja sinna , sem er ulhn. Nú er annað land , sem

vonanda er að gángi í fótspor Englands, sem er Frakk-

land; yrði það, þá mundi oss opnast þar mikil kaupstefna

fyrir íslenzkar vörur, einkum íiskinn. Og þannig má eiga

þess von fyr eða síðar, að verzlun leysist meir og meir og

verði frjálsari, en ábatinn af því lendir einna mestur hjá

þeim, sem hafa mestar nauðsynja vörur, eða óunnar vörur,

og geta aukið þœr sem mest; þess eru Ijósust dæmi í því,

að þar sem t. d. uU iiefir stigið hjá oss um helmíng á

seinustu 10 árum, þá hafa allskonar dúkar og vefnaður

útlendur fallið í verði að því skapi, og þess dœmi sjáum

vér allstaðar, að hin óunna varan helzt i verði eða hækkar,

en hin unna læAkar. þegar þannig á stendur, þá er auðsær

ábati fyrir þá, sem eins standa að eins og vér íslendíngar,

að leggja allt kapp á fyrst og fremst að afla sem mestrar

vöru af landi og sjó, til að auka með verzlun vora; en

þegar verzlan þessi væri komin í blóma, þá leiðir af sjálfu

sér að ekki lendir þar við, heldur mun þá smásaman verða

kostur á að geta náð meiri framförum.
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Af því að þetta mál er svo mikils vert, þá er skylt að

hver leggi til að sínu leyti það sem í hans valdi stendur,

og þó aliir geti ekki tekið þátt í að afla eða verzla, þá er

öllum leyí't að skýra frá því sem þeir vita eða heyra, og sem

þeim gæU verið til leiðbeiníngar eða bendíngur, sem þeUa

stunda. Fyrir þá sök er bækh'ngur þessi ritaður, bæði eptir

bókum ymsramanna, sem hafa ritað áður um þessi efni, eða

þeim,sem dags daglega koma á prent í ymsum löndum,þar sem

allir, bæði þjóðin og stjórnin, svo að segja haldast í hendur

og af alefii hjálpast að í þessum efnum; sömuieiðis eptir

skýrslum , sem stjórnardeild verzlunarmálanna hefir safnað

frá nokkrum verzlunarfulitriiura í nokkrum hinum helztu

verzlunarstöðum; og enn fremur eptir skýrslum frá ein-

stökum mönnum, sem þekkja ymsar greinir, ersnerta þetta

mildlvæga málefni.

Eptir því sem til hagar á íslandi virðist oss haganlegast

og skilmerkilegast að skipta því, sem landið gefur af sér

til verzlunar, í landvöru og sjóvöru, en við hvorttveggja

hlýtur samt ýmislegt til greina að koma, sem ekki beiniínis

snertir vöruna sem varníng, heldur og einnig undirrótina

til þess ávaxtar, sera varan gefur af sér, eða þá aðferð sem

höfð er við afia vörunnar, þvi það er eins nauðsynlegt og

mikilvægt atriði einsog hitt, um aflann sjálfan og meðferð

hans. Búskapurinn og aðdrœttir af landi og sjó eru undirrót

alls þess afla, sem vér köllum varníng, að því leyti sera

næst liggur fyrir hjá oss að búa hann til eða hafa hann á

boðstólum, þessvegna hljótum vér einnig að geta ymsra

atriða, sem snerta búskapinn í nokkuð yfirgripsmeiri þýðíngu

en þeirri, sera viðvíkur einúngis varníngnura eða vöruaflanum

til lands og sjáfar.
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I. LANDVARAN.

l>að sem vér lítum fyrst á í þessari grein er sá grund-

völlur, sem allur vor búskapur til landsins ætti að byggjast

á, og það er kúabúið. Vér skulum þessvegna taka fyrst

fyrir oss að hugleiða þetta atriði í fám orðum:

1. NAUTPENÍNGUK.

Ólafur Stoph/insson. Uni not af nautpenín^'i. Uit hins

íslenzka lærdóms lista félags VI, ^0-96.

Maynus Stephenscn. liúskapar hugvekjur, í Klaustur-

pósii 1818-18ÍÍ1.

Kinkenni á góðuni mjólkurKúm, í (iesti Vestfnð. IV, G9-78.

Lciðarvjsir lil að þekkja einkeiini á mjólkurkúm, eptir Guónon.

Akuroyri 1859. 8.

Á því landi, sem eins hagar til og á voru, þar sem

vænta má óbh'ðra harðinda þegar minnst varir, og á ymsum

árs tímum, og þar sem ætíð má búast við hörðum árum

eptir nokkur góð ár í bili, þar er allt undir því komið að

byggja fastan grundvöll undir búskap sinn, sem geti staðizt

og veitt heimilinu atvinnu nœga til lífsuppheldis
,
þó hart

verði í ári, og á góðu árunum verið einsog fastur stofn

undir fjöibreyttari útveg í búskap og verzlun. Enginn stofn

er betri til þessa, en kúabúið. Ef það er i góðu lagi, þá

veitir það ekki einúngis heimiHnu uppheldi , heldur og

einnig hinn bezta varníng til verzlunar: uxa, smjör, osta,

kjöt, húðir og skinn o. s. frv. í fornöld heíir kúabúið verið

miklu meira á íslandi en á síðari tímum, það sýna oss ekki

einúngis sögurnar, heldur cinnig fornbréf þau sem til eru.

l'á er ekki sjaldgæft að taldar sé þrjátíu, sexlíu, hundrað

kýr á búi, og geldneyti að auki; nú munu vera teljandi

þau bú á íslandi, að sé á tuttugu kýr. Á si'ðari öldum heíir

nautpeníngur lárið fækkandi á íslandi yGrhöfuð að tala, að

því lcyti sem vér höfum sögur af, og kúabú landsins heíir

1
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verið að því skapi, sem

Tala nautpeníngs var

ár 1703 samtals .

- 1770 — .

- 1783 — .

- 1784 — .

- 1804 —
- 1833 — .

" 1853 — .

- 1859 — .

búnaðarhagurinn hefir verið til.

. . 35860 (kýr: 24,467)

. . 30096

. . 20067

. . 9804

. . 20325

. . 27862

. . 26710

. . 26908 (kýr: 19,960).^

má þar af sjá, að mikið vantar á að kúabú vor sé eins

mikil nú og 1703, því þá var herumbil hálf kýr á mann,

þar sem nú eru meira en þrír menn um eina kú, enda

þólt vér ekki þarmeð viljum segja, að landsins efnahagur

sé þarfyrir reyndar lakari, því til skamms tíma var sauð-

fjár fjöldinn miklu meiri, og sjáfarútvegur er nú margfaldur,

ekki að nefna garðyrkju. Annað merki til, að kúabú á

seytjándu öld hafi verið enn meiri en 1703, er það, að þá

er fluttur af landinu töluverður varníngur sem kúabú gefa

af sér, svo sem t. a. m.

Smjör: 1624 iluttar utan . . 636 tunnur

1630 — — . . 334i —
Uxakjöt: 1624 flutt utan . . 184 tunnur

1630 — — , . 163^ —
Kálfskinn: 1624 llutt utan . . 691 tals

1630 — — . . 89 —
Uxahúðir: 1624 fluttar ulan . . 231 tals

1630 — — . . 1742 —

') Slíýrslur uiii laníish. 11, 075 1, GO; 11,876.

Bcch. Om Handelen paa Island 1781. Handrit í bókasafni konúngs:

Ganilc kgl. Sanil.28G4.4to. bls. 87-89.

2
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En þessar varníngsgreinir eru fyrír laungu horfnar að fullu

og öllu. Frá því 1684 eru naut ekki verðsett í hinuni

íslenzku ver/Junartöxlum
,
og Ólafur Stephánsson stiptamt-

maður skýrir írá, að verð þeirra hafí ávallt farið mínkandi

i verzluninni, svo að vér megum eins kenna henni um
þessa apturför vora eins og marga aðra. Um átjándu öid

fór þessi grein ver/Junarinnar smásaman hnignandi, sem

sjá má af þessari skrá:

1734. 1743. 1753. 1764. 1772. 1779.

Srajör flutt utan . tunn. 47 41 S7 27 12 12

Uxakjöt — 89 109 41 63 359 ll^

Kálfaskinn .... tals — — — — — —
Uxahúðir — 31 62 16 11 22 1 »

eptirl784 var orðið svo, að stjórnin varð að senda 20 naut

árlega frá Danmörku, til að ala fálkana við-. — Smjör

heíir ekki verið flutt frá íslandi síöan 1772, og mun kafl'eð

eiga ekki lítinn þátt þar í, því það má vera enda gott hú',

eptir því sem nú gjörist, sem gefur nógan rjóma í kaffeð

og til smjörs handa heimilinu þar að auki, þegar drekka

skal upp 300,000 pund af kaffe um árið. Uxar eru reyndar

seldir í kaupstaði á seinni árum, svo nokkru nemur, en

uxakjöt og húðir er hvergi flult utan.

í þeim löndum, sem hafa engjaland og haglendi, er

kúahúið ekki einúngis aðalbústofn alþýðunnar, heldur er og

einnig aðal-varníngurinn tekinn af þessum stofni. Svo er

t. a. m. í fjalllandinu í Schweitz, að kúarækt þeirra er svo

ágæt, að þeir hafa af búi sínu ekki einúngis daglega fæðu,

heldur og mikinn varníng til kaupeyris. I'etta er þó ekki

svo mjög í því fólgið, að kúafjöldinn sö svo mikill, einsog

í hinu, að allt er vandað til þess að þær gefi sem mest af

1) Bech. Om Handelen paa Island. bls. 97-08.

Félagsr. VI, 02.



19

sér. Til þessa eru einkuin kappkostaðir þrír hlutir. Fyrst

al' öllu er fóörið; það gengur þar fyrir öllu bjá bóndanum,

að atla sér svo mikils fóðurs, að bann geti gefið nautpeníng

sínum nóg fóöur og gott ailt árlð um kríng; þessvegna

hirðir hann jal'nvei betur engi sitt en akrana, því hann

dregur heldur kornið við sjálfan sig en fóörið við baulur

sínar. llann friðar engjarnar sem bezt, þurkar þær upp

og veitir síðan vatni á þær eða lokræsir, tii að auka sem

mest frjófgun þeirra. þaraðauki yrkir bann kál og rófur

aliskonar til fóðurs, og einkanlega gleymir hann ekki fjósinu,

að bafa luið bæði bjart og breint, veita vatni þar inn bæði

tii drykl;jar og til að þvo kýrnar iðulega; þvotturinn er

þeitn við hálfa gjöf, segir hann. Til þess að auka frjófgun

jarðarinnar er það aðalástundan hans, að auka áburðinn með

ölln móti, svo bann baíi nóg af bonum bæði í engi ogakur;

þaö er þar máltæki, að menn geti þekkt búmanninn á

mykjuhaugnum bans, liversu mikill hann er og vel þrifmn.

— Hið annað ráð til að bæta kúabúið er að velja kynið.

Það er náttúrulögmál, að afkvæmið líkist foreldrum sínum

meira eða minna, og á þessu náttúrulögmáli byggist það,

aö maður getur smásamun myndað skepnur sínar og lagað

eplirvild sinni, þegar maður lætur þær tímgast, hverja fram

al' annari, seni bafa þá kosli til að bera, er maður vill helzt

kjósa. þessir kostir fara þá æ vaxandi lijá afkvæminu, lið

frá lið
,

þar til skepnan heílr náö miklum yfirburðum.

þannig hafa menn á Skotlandi tekið eptir einu kúakyni, að

elzta kýrin af því kyni, sem menn tóku eptir, mjólkaði

1000 potta um áriö, en ein kýr af afkvæmi hcnnar mjólkar

nú 2800 potta um árið. Vér sjáum bér af, að áður bafa

kýr í öðrum löndum verið viöb'ka og bjá oss, þ\í Ólafur

stiptamtmaöur telur 1100 potta um árið meöalkýr nyt á

íslandij en vér höfum staðið í stað og ekkert tekið oss

fram í ræklinni á nautpeníngi vorum, þar sem aðrar þjóðir

bafa tekið stórum framförum, og bugsa æ meir um aö

2*
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fullkomna peníngsrækt sína. — í sumum af fylkjunum í

Schweitz er lagaboð sett um kúaræktina. Þar eru dýra-

læknar settir af stjórninni, og ferðast einn árlega um hérað

hvert með 3 eða 4 skoðunarmönnum
;

þá skulu bœndur

mæta á'tiJteknum degi með griðúnga sína, eru þá teknir

úr hinir beztu og brenndir til marks, og má þessa eina

hafa til kúnna; fá þá eigendur þeirra hinna bezlu griðúnga

verðJaun af allsherjar sjóði; en þeir sem eiga griðúngana

eru skyldir að bóka kýr þær sem eru leiddar undir þá, og

hafa menn síðan mesta gát á ættinni, einkum griðúnganna,

til þess að kynferðið ekki spiUist og svo menn geti alltaf

vítað hvernig því hður. — IJið þriðja meðal til að bæta

kúabúið er að kunna að fara með mjólkina, svo að menn

hafi það gagn af henni, sem menn geta framast liaft. Þetta

er ekki svo vandalaust, sem sumir halda, því það er eptir

margra ára reynslu og tilraunir, sem menn hafa lært það,

eu þar er sá hagnaður við fyrir oss, að vér getum nú

fyrirhafnarhtið tekið það eptir, sem aðrir hafa haft mikið

fyrir að nema.

Á íslandi eru margir menn mótfallnir kúarækt, og halda

fram fjárræktinni framyíir hana. þeir segja, að fénu sé

fljótar komið upp, það sé ábatameira og skemtilegra, og

missirinn á stöku kind sé ekki eins tilfinnanlegur. þetta

er að nokkruleyti satt, eins og á stendur á íslandi, en það

sýnir um leið hversu skammt vér erum komnir á leið í

búskap vorum; hann er hjá oss á því stigi, að vér tökum

það sem liggur nægast fyrir oss og nœst, á þann hátt sem

forfeður vorir hafa gjört nú um seinustu aldirnar, en leitum

ekki dýpra, og gælum ekki þess, að það er apturför að

standa í stað. Vér förum ekki einusinni svo lángt, að vér

náum forfeðrum vorum á tólftu og þrettándu öid, sem

höfðu naut hundruðum saman, svín, geitíe, alifugia, og

hlóðu hagagarða um þvera dali og hlíðar. Vér skulum

fúslega játa, að þær jarðir eru ekki allfáar á íslandi, sem
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eru einsog skapaðar handa fjárrækt ; aðrar eru beinlínis

lagaðar til kúalialds. Nú liggur þar beinast við, að hafa

þann aðalstofn búskapar síns, sem jörðunni er laginn, en

jafnframt þarf maður að gæta hins, að ætla ekki ofmjög

uppá einn stofn, lieldur leita sér að lleirum, þeim er næst

lig^íi) og ^öra sér þá sem ábatamesta. Þess |)arf einnig

aö gæta, að veija sér þann bústofninn sem stöðugastur er

og óhvikulastur, og sem jafnframt sýnir mesta búmennsku

og hefir mesta framkvæmd og framför í sér fólgna. þessum

kröfum fullnægir kúabúið miklu betur en sauðabúið. þó að

sauöabúið kunni að \era aðgengilegra i fyrsta áliU, auðveld-

ara og ábatameíra, þá er það miklu lausara og hvikulla á

fótum, ef það vantar stólpann þann sem kúabúlð er. Af

því kúaræktin þarf mikla fyrirhyggju og góða, til að komast

vel á fót, þá venur hún menn til miklu meiri áhuga um
það, sem er mest árfðanda fyrir búmanninn, og það er að

\era ælíð byrgur; hann neylir þessvegna krapta sinna betur,

því hann sér að með því eina mótinu heör hann mestan

ábatann af vinnu sinni. Það er einúngis vankunnáttu að

kenna, ef búmaðurinn hefir ekki annan eins hagnað af

kúabúi sínu eins og af sauðbúi, þar sem jörðin er löguð

til þess, og á islandi er hver jörð svo löguö, að þar má
hafa kúabú að mun, sem verði fótur undir öllum búskapnum

að því leyti sem bjargræðinu viðvíkur, og gefi jafnvel af

sér þaraðauki afgáng til verzlunar, ef rétt er á haldið.

"Ekkert hundrað lausaíjár er eins arðsamt í búi manns eins

og vœn kýr,« segir búmaður einn í Gesti Vestfirðíng'
,
og það

œtlum vér fuilkomlega satt vera, of maður kann með að fara.

Vér þurfum varla að geta þess, að naut og uxar eru seldir

alldýrt, og væri nóg til af þeim á íslandi, þá gœti þau ekki

einúngis unnið margskonar verk við jarðræktina, plægt, ekið

heyjum og s. frv. , heidur og einnig gengið úti á vetrum

^3 Gesiur Vesiíirð. V, 106.
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þegar sæmilega viðraði. Væri komina upp fjöldi af þeim,

8V0 að þeim yrði safnað á einn stað hópum saman, mætti

selja æ því fleiri til annara landa, einkum til Englands, sem

kaupir nú og flytur naut frá Jótlandi og víðar að. það eina,

sem bagar oss í þessu sem öðru allra mest nú sem stendur,

er það, að vér höfum of litla vöru og of dreifða; að auka

vöruafíann og geta safnað sem mesíu á einn stað er það,

sem mest getur gagnað oss; en þetta getur bezt komizt á

með frjálsri viðleitni manna
,

þegar verzlanin og vöru-

flutníngarnir er gjört sem auðveldast, því þá kennir hagnað-

urinn manni bezt hvað hentast er, Smjör er á íslandi

sjálfu svo útgengílegt, að það raundi verða selt ómælt ef

það væri þar eptir falt; til annara landa væri það einhver

hinn bezti varníngur, ef það væri vel verkað, og er það

ein hin mesta nauðsyn fyrir búmenn á íslandi og búkonur,

að læra meðferð á mjólkinni, og einkum tilbúníng á smjöri

og ostum, því þar undir er kominn allur sá ábati, sem

menn geta haft af góðu búi; kunni maður það ekki, þá

gengur meira til spillis en hagurinn verður. Ostar eru ein

hin bezta vara frá þeim löndum, scm hafa mestan land-

húnað, bæði nær og íjær, og reynslan sýnir, að fra íslandi

gæti komið hinir beztu ostar, ef þar væri lögð alúð á. —
Nautahúðir eru einnig ágæt vara, og eru fluttar frá fjarlæg-

ustu löndum, svo ekki væri að óttast að ekki gengi út af

þeim jaí'nvel heihr skipsfarmar, ef þeir væri þareptir til.

Hér er ekki að sinui ástæða til að fjölyrða um meðferð

eða tilbúning á varníngi þessum, því aðalalriðið er að bæta

kúakyn landsins og auka og efla nautaræktina; þegar það

er gjört og menn hafa lært lag á því, þá kemur hitt að

nokkru leyti af sjálfu sér. Ef kúabú vor væri í nokkru

lagi, ætti að vera að minnsta kosti hérumbil þriðjúngi meiri

nautpeníngur en nú er, að tiltölu við fólksfjöldann
,

og

yrði verzlunar- varníngur á ári af honum til útflutníngs að

minnsta kosti 60,000 dala virði; má þar af sjá, að oss
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\antar ekki lílið til að ná eðlilegum þroska í búskap vorum

í þessari grein.

l*að er ekki vor ællan, . að vér ættum að sinni að bæta

kúakyn vort með því að kuiipa úilent kyn, og blanda því

saman við vorl. Menn hafa áöur haft þenna sið, af því

menn hugsuðu ekki að kynið gæti batnað af sjálfu sér, lið

fram af lið, uieð því að vanda meðferð á því og velja allt

hið bezta úr því, einkum til tímgunarinnar. En þetta hafa

menn lært á seinni tímum. Vort innlenda kúakyn er eins

gott og úvandað kyn annarstaðar, og jafnvel betra, því þó

ekki sé í öllum greinum farið rétt með kýr hjá oss, þá er

þó farið skást með þær af húsdýrum, nema ef vera skyldi

eldishestar hjá stöku manni. l*að má því óhult ætla, að

kúakyn vort gæti náð sömu framförum og annarstaðarj ef

þær breylíngar væri gjörðar sem þyrfti í mcðferð þess. Að

kaupa útlenl kyn er œtíð nokkuð viðsjált, því fyrst og fremst

geta verið á því gallar, sem menn ekki þekkja, þar næst er

flutuínguriiin með misjafnri meðferð, og að síðuslu verður

varla lijá því komizt, að ekki verði mart ólíkt því, sem það

er vant áður, í ineðferö þess og hjúkrun, en þetta getur

valdið óþrifnm og jafnvel sjúkdómum , sem geta orðið

næmir. i*etta er þó einúngis eða helzi að óitast meðan

kúaræki vor steudur á svo lágu siigi, en því minni háski

er að því, sem oss fer meira fram í þeirri grein. Sá eini

sem hefir reynt þaö, og með góðri heppni, var Magnús

Stephensen í Viðey, en hann var og á sinni tíð manna

fæ.ríistur á íslandi til að gjöra slíkar tilraunir. Kf nokkuö

væri keypt af úllendu kyni fyrst um sinn, þá ætti menu

helzt að kanpa griðúngskálfa únga af hinum beztu útlendu

kynferðum, þeim sem hafa þá kosti er helzt eru kjósandi

rptir því seni hagar til á íslandi, en þaö er einúngis efnaðra

og góðra búmanna meðfæri.

þegar imdir því er komið að auka og bæta kúabúin á

landi voru, þá er það tvennt sem mest ríður á, annað að
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hafa nóg fóðurj eða að auka og bæta fóðuraflann, annað að

auka áburðinn. En af þvi þetta hvorttveggja heyrir lil jarð-.

ræktinni, þá getum vér ekki farið hér um það mörgum

orðum. Vér skulum einúngis geta þess', að hver búmaður

mun laka eptir, að heybyrgöirnar eru fóturinn undir búi

hans, og margir af þeim, sem hafa orðið beztir búmenn

og efnamenn á íslandi, hafa lagt grundvöllinn með því, að

koma sér undir með hey og mat. Heyaílann má auka með

mörgu móti, en vér skulum stuttlega taka hér fram þá

aðferð, sem oss virðist bæði hagfelld og vel gjörandi, jafn-

vel fyrir efnaUtla menn og frumbýlínga. Maður vehir sér

blett, 10 eða 20 eyrisvelh, eptir því sem maður hefir þrek

til, og friðar þetta vel, sléttar það og ræktar með fullri

alúð, og á skömmum tíma mun það gefa allt að kýrfóðri

af dagsláttunni, því þetta hafa margir fengið með þeim

ræktarmáta sem nú tíðkast. Nú er þá ijóst, að þessir 10

eða 20 eyrisvellir vel ræktaðir gefa manni fóður handa 10

eða 20 kúm, og það er meira kúabú en menn eru vanir

að hafa iijá oss á seinni tímum. Og þó menn legði ekki

nema helmíng af þessu í áætlun, væri það samt mikill

munur. l>ví fyrst er sjálfur heyaflinn meiri, þar næst er

vinnusparnaðurinn, því hér geta tveir vinnumenn og tvær

vinnukonur eins hæglega unnið upp 20 dagsláttur, eða

fóður fyrir 10 kýr að minnsta kosti, eins og menn geta

nú með margföldum mannafla, af því menn hafa allt undir,

og svo að segja allt óræktað, þýí't, grýtt og óbcrjur; í

þriðja iagi hefir maður eptir sem áður allt hitt af jörðinni

tii hagabeitar
,

heyskapar og rœktar, á hvern máta sem

maður getur bezt. Auk þess sem maður ræktar til gras-

yrkju þannig, eða meðfram því, hefir maður kálrækt og

kartöplurækt til matar og fóðurs, og þar sem engjarækt

verður við komið má hafa margfaldan ávöxt við það sem nú

er, með því að veita af vatnsaganum, lokræsa og veita síðan

fersku vatni á, eptir að engið er þurkað upp áður og allt
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hið skaðlega valn af runnið. l*essi jarðyrkjumáti er svo

nytsamur og nauðsynlegur á islandi, að ef liann yrði al-

mennur í hinum víðlendu mýrasveitum , þá gæli þar af

leidt jafnvel breytíng í loptslagi, hlýindi og hollusta, sem

bætti margfall jarðargróðann. Vér gjörum alls ekki ráð fyrir

kornyrkju, því jafnvel þó reynslan sýni að hafrar og bygg,

hör og hampur o. fl., geti að líkindum vaxið á íslandi til

góðra nota og ábata, þá virðist oss ná sem stendur það

liggja næst sem einfaldast er og sízt getur brugðizt, og

það er grasræktin, kál og karlöplur. l'egar sú rækt heíir

komið oss á kreik og geftð búskap vorum fastan grundvöli,

þá getur önnur betri og fuUkomnari rækt komið í staðinn,

cf hún er oss lagin eða hagfelld landi voru.

Einn hinn mesti galli á kúarækt lijá oss er tilhögunin

í fjósunum; þau eru víða bæði dimm, lág, óhreinleg og

vatnslaus. Ef úr því væri bætt, mundi fljótt sjá góðan mun

á kúaræktinni. Eins er um áburðinn , að hann er hvorki

hirtur vel né aukinn sem mætti, og er það annar galli,

sem má bæta úr þegar menn að eins vilja. Margar

bendíngar hafa verið gefnar íslenzkum búmönnum um að

auka áburðinn, en of htið hafa þær afrekað. Jón Kjerne-

steð hefir gefið eina hina styzlu og einföldustu hugvekju

um áburðarauka ^
: að rétta hesta sína á næturnar að sumr-

inu til, og bera í réttirnar mold, þáng, hreina ösku og sér-

hvað annað, og láta blandast og troðast saman; einnig að

láta féð liggja í færikvíum á sumrin. En aðalefnið er, að

opna jarðveginn fyrir áburðinum, og fá hann sem mest lii

að samiagast jörðinni, því meðan áburðinum er klínt ofan

á harðvallar-grasrót eins og nú, öld eplir öld, getur jörðin

aldrei notið hans, og varla að hálfu. Kæmist á búnaðar-

skóH á islandi, væri það í mörgum greinum hentugt, að

þar yrði bæði gjörðar tilraunir á ymsan hátt og sýnt verklega

Klaustnrpóst. 18l.'0, 102-104.
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hvað bezt gæli farið; en ótöliilega mart er það, sem menn

geta komizt uppá af sjáifiim sér, og hugviti sínu og eptir-

tekt, ef menn vildi einúngis láta sér umhugað um að laka

sér fram, og vera samtaka lí því; þetta yrði þar að auki

bæði hinn bezti undirbúníngur undir búnaðarskóla, því

það vekur eplirtekt manna á þörf sinni og gagni; það yrði

hvöt lil að koma honum upp, og það yrði hin mesta stoð

og stytta fyrir hann
,
þegar hann væri kominn á.

2. HESTAR.

Ólafiir Stcphánsson. Urri Iiesta. (1788|. Rit hins ís-

lenzka lærdóms lista fclags VIIij íÍG— 70.

Fáeinar athugasemdir uni stóðhrossa val, uppeldí

og meðferð á hesium. líóndi útg. Jakob Guðmundsson. Ucykjav.

1851. 8vo, bls. 10—13, 27—30, 65-71.

Vort íslenzka hestakyn heíir lengi þótt afbragð í sinni

tegund. í fornöld voru íslendíngar mestu hestamenn, bæði

við reiðir og hestavíg. þá voru og fluttir iiestar tii annara

landa af íslandi, cinkum til Noregs, en þó varla öðruvísien

til afbrigðis. En á síðari tímum hefir verið sjaldgæft að hestar

væri íluttir, og varla eða aldrei haía þeir verið til sölu. Hinir

íslenzku hestar komast nú meir og meir í verð, af því þcir hafa

þá kosti, að þeir eru þolnir, harðir og ckki fóðurfrekir. Á

reið heldur cnginn danskur hestur út við íslenzkan í þoli;

ísienzki hesturinn er og bezti vagnheslur, því hann er bæði

þýður og þolinn. Menn hugsuöu lengi frameptir, að ís-

lenzkir hestar væri ekki færir til uð draga plóg, og var það

talin ein niótbáran nióli jarðyrkju á íslandi; en nú hafa

menn sýnt til þess mörg dæmi víða, að þeir eru vel

faírir til plógs, þegar plógurinn er lagaður við þeirra

hæfl. Að stærð og kröptum nær hestakyn vort ckki því

hinu stóra kyni, sem almennast er orðið í Danmörku og

annarstaðar, en þegarþví er boðið það, sem samsvarar eöli

þess, þá heíir það aðra kostl, sem vega upp á móti. þess-

vegna eru menn nú í Danmörku farnir að sækjast eptir
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íslenzkum hestutn, einkum til reiðar og til að aka með

léttum vögnum. Verð þeirra er nú komið upp í HIO til

120 rd. í Danmörku, einkum síðan fariö var að flytja þá

til Englands. Á íslandi vitum vér til á seinni árura, að

gefið hefir verið mest 100 dahr fyrir bezta reiðhest; fyrir

150 árum síðan var tólf dala Brúnn, sem Jón biskup

Vídah'n átti, dýrasti hestur á öllu íslandi.

Hrossatalan á íslandi hefir með öllu farið vaxandi um
það tímabil, sem vér höfum töflur fyrir, því eptir þeim hefir'

tala hrossa á öllum aldri verið þannig:

ár 1703 samtals 26,909

— 1770 — 32,289

— 1783 — 35,939

— 1784 — . 8,683

— 1804 — 26,524

— 1833 — 38,638

— 1853 — ^ 40,485

— 1859 — 39,827'.

Hrossatalan er því einna mest nú sem hún hefir nokkurnlíma

verið. Þetta getum vér þó ekki álitið sem neina verulega framför

í

búskap vorum, heldur miklu framar scm vott þess, að menn eru

fúsir að taka það, sem næst er hendinni ; síðan nienn fóru að geta

selt únghryssi, sem menn hafa getað látið alast upp sér að

kostnaðarlausu án allrar hirðíngar, þá bafa menn látið úngviðið

lifa, að því leyti sem vetrarbörkurnar hafa leyft því það, en

þetta er engin hirðíng og engin búmennska.

Englendíngum hafði lengi leikið hugur á íslenzku hest-

unum, en meðan verzlunin var einokuð var ekki að hugsa

til að kaupa hesta á íslandi, eða að flytja þá til annara

landa. Eptir 1816 var sama að segja, því enginn útlendur

maður gat staðizt að gjalda 50 dali af hverju lestarrúmi

framyfir innanríkismenn. Konúngsúrskurður 17. Septbr. 1828

Skýrslur um landshagi á Islandi II, 100— lOÍ; I, 65; 11, 861.
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leyfði einum manni að ílytja hesla lil Orkueyja með 10 dala

lestagjaldí, en vér vitum samt ekki til iið þessa Jeyfis iiaíi

verið neytt. Ár 1851 var enskum skipum leyft að fara til íslands

til hrossakaupa, með þeim skilmálum, að þeir mætti engar

vörur flytja til landsins, og gjalda 14 mörk af hverju lestarrúmi,

en síðan 1854 hefir verzlan þessi verið frjáls, sem önnur,

og hefir verið flutt á ári 2-300 hestar og stundum meira,

mest tii Skotlands, og heizt af Suðurlandi. Árið 1855 voru

fluttir utan 244 lifandi hestar, og er það líklega svoseni

4400 dala virði á fyrstu hönd; stundum liefir verið selt

fyrir miklu meira, eptir skýrslum þeim, sem staðið hafa í

íslenzkum blöðum. J^egar vér tökum saman þær skýrslur,

sem vér höfum um hestaflutníng af islandi, þá verður sii

verziun þannig:

1851 flutt ulan 219 liross á 15 rd. ... 3285 rd.

1853 — — 344 — á 17— 19rd. . 5982 —
1855 — — 244 — á 18 rd. . . . 4392 —
1857 ~- — 266 — á 19 — . . . 5054 —
1858 — — 436 — á 22 — . . . 9592^ —

A Skotlandi hafa íslenzkir hestar veriö seldir 1859 á 7

pund (rúma 60 dali), og er það verð þeirra á aðra hönd;

niá þar af sjá, að flutníngurinn heíir alWel borgað sig,

nema óhöpp hafi komið fyrir. það gjörir einnig flulnínginn

hagkvæmari og ábatameiri, þegar skipsrúmið er einúngis

lagað til hestafíutníngs. En þegar maður þekkir hesta verð

annarstaðar, þá mega menn undrast, að hestar skuii vera

seldir á íslandi fyrir 15—20 dali, þar sem hesta verð í

öðrum löndum skiptir hundruðum dala. þetta kcmur ekki

svo mjög af því, að vér látum hafa af oss í kaupunum,

heldur af hinu, að þessi varníngur vor er í sjálfu sér ekki

meira virði, eins og hann er. En þetta kemur aptur af

meðferð vorri á hestunum. Á sumum stöðum, þar sem

) þjóðólfur Vl,203—5; IX, 152; X, 130. — Skýrsl. um landsh. I, 610.



góð hagagánga er, hleypa menn upp hrossafjölda og stóði,

sem gengur sjálfala og hirðir sig sjálft vetur og sumar,

dregst vel frani þegar gott er, en kvelst og horfelhir þegar

iht er í ári. l>ar af leiðir, fyrir utan skömmina, tvöfaldan

skaða: fyrst fyrir jörðina, að hún verður víða upp urin,

eyðist og skemmist og blæs upp, og þar næst fyrir sjálft

hestakyn vort, því það nær ekki að fá hálfa þá kosti, sem

það gæti fengið ef það væri vei hirt og valiðj Hér kemur

því fram hinn sami galli, sem er á ölhim vorum búskap,

að vér treystum því að mesíu eingaungu, sem náltúran býður

oss sjálfkrafa, en höfum ekki framkróka með að styrkja hana,

verja oss og skepnur vorar fyrir áföllum hennar, þar sem

mannlegri forsjá er auðið, og hafa þá útsjón og fyrirhyggju

sem þörf er á, til að bæta atvinnuvegu vora. Vér getum

með þessu móti fengið að vísu mart svo að segja fyrir

ekkert, en vér missum hka enn meira fyrir ekkert, og

njótum svo h'tils af þeirri ánægju, að geta sagt, að vér

höfum fyrir atorku og kunnáttu náð miklum ágóða af landi

voru, og bætt það á ailan hátt, svosem menn geta sagt

víða annarstaðar. Ef vér tökum til dæmis hestana, þá

þurfum vér að velja þá einsog kýrnar að síau leyti, koma

upp góðum og vönduðura stóðhestum, aðgreina það kynið,

sem er ætlað til vinnu, frá því sem er ætlað tii reiðar,

0. s. frv. — Viljum vér fá væna hesta, þá þarf einnig að

fara vel með bæði fylmerar og folöldin, meðan þau eru að

þroskasl, en þessi meðferð er enn undir því komin, eins

og með kýrnar, að menn haii nóg og gott fóður handa

skepnunum, því vanti það, þá er eins þetta eins og hvað

annað í búskapnum á vöitum fæ.ti. Sé þetta alU hjá manni

í góðu standi, þá verða liestarnir að vísu manni sjálfum

dýrari, en þá verða þeir og miklu meira virði, enda að

tiltölu meir en kostnaðinum svarar, og það sem mest er

vert: menn geta sýnt afbragðs skepnur, sem menn hafa

sæmd og ánægju af, auk þess gagns og ábata, sem þær
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veita manni. Ólafur stiptamtmaður Stephánsson hefir

talið upp í ritgjörð sinni um hesta, þeirri er áður var

nefnd, ýmislegt það af heslum, sem liafa má til varníngs,

auk þeirra sjálfra, og er nóg að geta hér um hrosshárið,

sem er haft lii margra hluta, og gæii verið eins mikils

virði eins og ull vor er nú sem stendur, ef það væri hirt

og vandlega hreinsað.

3. SAUDFÉNADUJl.

Hastfer. tJm sauöa língun á íslandi. Khöín. 17G1. 62

blss. 8.

Ólafur Siephánsson. Um gagnsmuni af sauðfé (1785).

Félagsr. V, G6-114.

Ma^'nús Ketilsson. Um sauðfjárliiröíng. Hrappscy. 1778.

8 -|- 168 -|- 2Z blss. 8.

Ádre pa uin meðfcrð á sauðfónaði. Gest. VestGrð. I,

48—57.

Runólfur Sigurðsson. Um fjarpesLina, í Lanzííðindum

1850, Nr. 11— la, 13-14. '

Fjárbajlílíngur eptir Hálfdan Jóakimsson o. fl. Akurcyri

1855. GO blss. \2.

Einfaldar reglur um fjárliúsabyggíngu og saaðfjár rækt.

Búndi, í)Is. 4—10, 17—19, 33—36, 49-54.

Uni fjárhús. Hirðir 1, 16, 2'd-2A, 27—28 (og allviða

annarstaðar góð ráð um yms atriði fjárræktar).

Saiiðféð hefir nú nm iángan ííma verið hið mesta

uppáliald meðal vor, og á einnig skilið að vera það, því

það er ein hin fegursta og áhatamesta og fjuLhælasta

eign af öllu kvikfé; af því fá menn til fæðis, klæðis og

skæðis, og til verzlunar að auki, því mikill þorri af varníngi

vorum, einkum á seinni tímum, er af sauðfénu komiun;

og ekki eimíngis það, lieldur er það sií eign, sem þohr

oss einna mestar handvammir, því hversu ótt sem það

fellur á stundum, margopt fyrir trassadóm og fyrirliyggjuleyi,

þá rennur það Jafnskjótt upp aptur sem fiTiIl í brekku,

undireins og í ári lætur, feitt og felegt, snoturl og fjörugt

eins og áður. iMenn hefði ástæðu til að óska, það væri
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ekki eins fjölgunarsælt og óvandleikið einsog það er, því

þá neyáái það menn tií að hafa betri umhyggjii fyrir sér,

og vanda betur meðferðina. En þegar þessu er nú þannig

varið, hversu margfait gagn og þúsundfaldan ábata gæti þá

ekki sauðféð gefið oss, ef vér vildum venja oss á belri

meðferð á Jví. Þetta er jafnvel reynsJan búin að sýna

oss, þar sem fjárræktin er bezt á landi voru, svosem til

skamms tíma heíir verið í nokkrum sveitum í Norðurmúla

sýslu og l*íngeyjar sýslu, og hjá stöku mönnum annarstaðar.

Það er mart í eðli landsins og fjárins, sem gjörir, að það

dafnar svo vel og tímgast á íslandi; það eru hin miklu og

góðn heiöalönd og fjallalönd, sem eru rétt sköpuð til ijár-

haga; það er hið kalda og heilnæma loptslag, og það, er

þar af leiðir, að féð getur lifað svo víða samkvæmt eðli

sínu, frjálst og frítt; það sem fríar það við marga kvilla,

þegar engin þrif eru höfð á því, er eðli þess, að það skiptir ull

sjálfkrafa eins og villt fé, og er rúið en ekki klippt. Tyrir

þessa skuld verður fé á íslandi með einfaldri rækt hér-

umbil á borð við bezta fé annarstaðar, þar sem meiri alúð

er lögð við það. En þessvegna er það einnig, að þeir

menn, sem hafa ritað um búskap áíslandi á seinni tímum,

hafa gjört svo mikið úr sauðfjáreigninni, að kúabúin hafa

orðið útundan
,
og allir hafa stundað að eiga fé

,
jafnvel

miklu nieira en að tiltölu á þeim stöðum, sem ekki eru

fjárlönd heldur kúa. þar á móti hafa menn enganveginn

notaö fjárlöndin einsog nota má, því það er óbrigðult, að

hafi maður fastan íot undir búí sínu, sem er fóðurbyrgðírnar,

jarðræktin, kúabúið, þá er það einmitt til ræktar jörðinni

og bóta, að setja rífiega fé í haga sína. Vér vitum til þess

dæmi í Múla sýslum og víðar, þar sem menn hafa farið

að reyna fyrir sér með fjárrækt, að þar hafa verið sctt

500 fjár í haga, sem menn sögðu fyrir 20 árum síðan ekki

bæri nema 200, og heOr jörðin ekki einúngis borið það

vel, heldur farið bainandi; en auðsæit er það, að meiri
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búsýslu þarf til að halda 500 fjár sér til gagns, en til að

haida 200, og það ætti búmenn vorir að hafa sér fast fyrir

augum, að það er ekki nóg að koma upp höföatölunni, og

láta hana falla út og að einsog fíóð og fjöru, eptir því

sem í ári lætur, heldur þarf að auka fóður, hús og hirð-

íngu, að því skapi sem fénu er fjölgað.

þar í er fjárræktin innifalin, að halda því fé á jörð

sinni, sem hún getur að jöfnu borið vei haldið, og að bæta

6V0 jörðina smásaman og auka fjárstofninn hvað eptir, að

hann sé alltaf byrgur og á fösluni fæti. Ef maður fer að

eiga opt undir góðum vetrum, vorbata og allri þesskonar

heppni, þá má maður byggja uppá á íslandi, að maður

verður fyrir fjártjónl fyr eður síðar, og það því hryggilegasta

og sneypulegasta íyrir eigandunn, sem tii er, að sjá skepnur

þær, sem honum eru af guði gefnar til iífsuppheldis og

forsjár, veila úLaf í eymd og volæði. En beri þetta títt að,

þá er ekki þar með búið, heldur er þarmeð öli íjárrækt á

enda meðan svo stendur, engin skepnan nær sínum fuHa

þroska, kynið úrættist smásaman og fyliist af sjúkdómum,

óþrifum og ótímgan, og seinast þarf lángan tíma og mikla

alúð til að rétta það við; ekki að nefna, að mestur eða

allur sá hagnaður hverfur og ónýtist, sem maður getur

haft af að ala upp og hafa gott og fallegt Ijárkyn í fullum

blóma.

Eptir þessu sem áður er sagt er það auðsætt, að hinn

fyrsti skilmáli fyrir sauðpeníngsrækt er, einsog að sínu leyli

við kúaræklina, að maður ætli sér aldrei meira en hann

getur vel haldið, til að vera ætíð byrgur og geta farið vel

með skepnur slnar. Annað mál er það, og það er kannske

í engu vandasamara en við sauðfénað, að með mörgu móti

má hafa hagsýni og komast af með meira eða minna svo

vel sé, svosem þar, sem er hagasælt á vetrum, eðaútigángur

sem vér köllum, eða fjara, eða því um hkt, en þetta er

undir lagi komið, og verður bezt lært af eptirtekt og hjá
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góðum fjárbændum, en það geta þeir einir með réttuheitið,
^

sem hafa rækt og gætni á fé sínu, ekki hinir, sem ekki

hugsa um annað en koma upp höfðatölunni aptur og aptur

jafnóðum og allt fellur, svo þeir eiga kannske að hausti til

600 fjár, en vorið eptir um Jónsmessu 60. Sú grund-

vallarregla fyrir bóndann, sem vér áður höfum tekið fram,

að koma fyrst og fremst föstum fótum undir bú sitt meö

nægum heyforða og byrgðum, er eins í þessari grein hin

yppursta, og leiðir alla farsæld búskaparins með sér, ef

henni er rétt fylgt. Vér skulum einúngis færa til tvö dæmi,

en vér þykjumst vita að lesendur vorir geti hver um sig

tilfært margfalt íleiri: einu bóndi hafði sér háift annað

huudrað fjár, og þóttist ekki hafa meiri mannalla á jörð

sinni til þess allt væri vel haldið, en hann hélt það svo

vel, að fé hans var afbragð; hann hafði œfmlega fuU not

af sinu fé, feildi aldrei í hor og ekki því iíkt, því fé hans

var allt vel í holdum á vorin, hann hélt allri uli sinni,

eins af gemlíngum og ám sem sauðum, og þó hart væri í

ári Iiafði hann ár hvert sína jöfnu ull í kaupstaðiun; eptir

hann kom annar bóndi á jörðina, sem hélt sömu reglu, en

hann gat haldið þar þrjú bundruð fjár, sem hinu hafði

helmíngi minna^ og þó allt vel haldið; þar eptir kom hinn

þriöi, og bafði þá reglu, að hann kvaðst vilja hafa fullt

gagn af góðu árunum og ekki spara jörðina, sem nóg

væri til: þegar harðærin kæmi mundi maður geta haft ráð

með að selja í tíma sér fyrir penínga, og hafa sitt uppúr

fjölguninni; en það fór öðruvísi, maðurinn bjóst ætíð við

góðum vetri og tímdi ekki að selja eða skera um haustið,

af því honum þóttu prísarnir lágir, hann kom sér því upp

fjórum hundruðum fjár og setti ríflega á, en þegar fram á

kom og fór að harðna vænti hann alitaf eptir hlakum og

högum, og fór að taka traustataki heytuggu frá kúnum;

síöan fór allt að dragast fram með sulti og seyru, og

seinast varð útúr að hann hélt kúnum og 20 kindum um
3
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vorið. Hann sagði samt, að þetta væri ekki annaö en

hallæri og guðs kross, sem ekki væri sér að kenna, og

hélt því áfram sinni búskaparreglu, fór að koma upp fé á

Dýi og það gekk bæði fijótt og vel, en í hvert sinn sem

hann var tæplega búinn að ná lölunni hinni fyrri, þá féil

á ný, og svo koll af koIH. pelta var nú að eins um liöfða-

töluna, en hitt var lakara, að fé hans, sem drógst þannig

frara, varð æ lakara og lakara, hans þrjú hnndruð fjár

gjörðu ekki eins mikið gagn einsog hálft annað hundrað

áður, og það á þeim árunum sem allt var í uppgángi, en

stundum var hann næstum máinytulaus. UU hans var úr-

þvætli og kaupmenn gjörðu hana annaðhvort ræka, svosom

þegar hann átti minnst, eða tóku hana með aíröllum, þegar

hann liafði mikiö af henni. Allt hans ástand var því hkast

eins og manns þess, sem er á áralausum bát: í góðviörinu

líður hann áfram hœgt og ánægjulega, einsog iauf fyrir

straumi, en þegar í'yrsti stormur kemur er hann bjargarlaus

og lífþrota, nema einhver sérleg heppni vih til, en hvergi

er háskalegra að tefla uppá slíka heppni en í búskap á

íslandi, þar sem bœði, er óbh'tt og hart loptslag í sjálfu sér,

og landið þar að auki í lángrl órækt.

Það ætlum vér, að hið fyrsta og bezta meðal til að

auka og bæta fjárræktina hjá oss sé, að bæta meðFeröina

áfénu, og jafnframt því að hafa nákvæma aðgætni á hrúlum

og hrútsmæðrum, velja það til tímgunar sem bezt cr, og

þcim kostum búið scm maður helzt vill kjósa, og á þann

hátt að bæta smásaman og laga kynferðið. Það œtlum

vér, að hið íslenzka sauðfé sé að eðli sínu til þeim kostum

búið, að vel megi bæta það af þess eigin kyni og þurfi

ekki að blanda það útlendu. Fyrst um sinn er það næst

hendi, að blanda við fjárkyn nágranna sinna úr næslu

héruðnm, þeirra sem bezt fjárkyn eiga, eða úr fjarlægari

héruöum; en þegar lengra væri komið, og fjárrækt og

meðferð fjárins komin á belri fót, þá væri engin hætta þó
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keypt væri af útlendu kyni til samblöndunar, eins og vér

sjáuni nú að Englendíngar kaupa ekki einúngis fjárkyn,

heldur allskonar alidýr og aliúigla úr ymsum löndum, og

rétt sem leika sér að'^ ala þessi kyn og blanda þeim á

ymsan hátl, án þess að nokkuð verði meint \iö, en sumt

nær þeim framförum og yfirburðunij sem ni'i eru ekki dæmi

til annarstaðar, og er þetta að vísu ekki ætíð til ábafca á

hverri einslakri skepnu, en það sýnir hst og lagkaíusku

búmannsins, og er honum til skemlunar og frægðar bæði

nær og fjœr.

það er ekki lilgángur vor, að kenna meðferð á fé í

þessu ritkorni, en nokkrar grundvallarreglur eru þó svo

mikilvœgar, tii þess að eignast gott fé, að vér getum ekki

leidt hjá oss að geta þeirra. þar tilgreinum vér helzt, að

fara sem bezt með lömbin fyrsta árið, bæði að þrifum

og fóðri, og ríður engu minna á þrifummi eu á fóður-

gjöflnni. Menn œtti að gjöra sér að stöðugri reglu að

gjöra lömbum sínum bað að vori til, þegar þau eru skilin

frá, og enn fyrri ef á þau sakir óværð og ótímgan. Hrút-

iömb á að gelda ekki seinna en þriggja vikna gömul. Um
fráfærurnar æiti annaðbvort að baða lömbiu öil, helzt úr

valz-leginum ^
,

og liann væri án efa bezt og hentugast

meðal, því bunn er bæði ódýr (2—3 skildínga fyrir kind,

og minna ef hann yrði aUnennur) og bælir ullarvöxtinn allra

'J þcssi lögur cr kenndur viðw^altz nokkurn, dýralækni á þýzkíilaudi,

scm fyrslur konndi að sanisolja hann 1812; þessi lögur cr hezla

varnarmt'öal við höMindskvillurn, ojí óbry^ðull incÖal við kláöa íi

fé. Sanisciníng hans cr kcnnd í inöruuni af rejilum þciin, sem

hafa verið luentaðar sunnanlands um ráðin við fjíuMáðanum. Finim

pund o^ G lóð af því meðíiU, einsog það fæsl í lyfj.ihúöinni, skal

þynna með <í0 potíuin kúalilan'.Is og 80 pollum valns, og er l>að

nög bað fyrir 100 rúins fjár eöa 00 í alulln. Lötiuiinn má ckki

koma í cyru, anjíu eða nasir kinduiunn, þe^ar haðað er, Sex manns,

og \)ó sumt sc kvcnnrólU cöa únglíngar, gcla baðað 400 fjár li dag

1 alullu cða GOO rúins fjár. Kýsíng dýralæknanna 1857, bls. 14, iil.

3*
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bezt; en væri ekki kostur á því, þá gefa þeim heitt bað úr

tóbaksseyði, eðakeitubað og síðan hrálýsi; erþaðlátið drjúpa

í herðakambinn og í mön eptir hryggnum og niður í bógana,

brýzt það þá sjálfkrafa um kroppinn. Um haustið á maðurað

taka lömbin snemma inn, svosem um veturnætur, og geí'a

þeim vel fram yHr miðjan vetur; vel væri að gefa þeim bað

þegar þau eru tekin á gjöf, og munu þau þá þrífast betur.

Eptir fóðrinu fyrsta veturinn fer þroski kindarinnar um alla

æfi. Til tímgunar ætti aldreí að hafa lambhrúta eða lamb-

gymbrar, heldur láta hvorttveggja ná þroska sínum; hrútar

ætti að vera að minnsta kosti á öðrum vetri og gjmbrar

eins; þar með verður kynið öflagra og hrauslara, og að

öllu bragðlegra. Að hafa saltsteina í fjárhúsum eða salta

hey er mjög gott til heilsu fjárins, eða að gefa því gláber-

salt, einkum snemma vetrar, þegarþað er tekið á gjöf, og varast

ætti að beita fé út á hélu eða reka það í vatn í snöggxmi

kulda, án þess að gefa því hey á undan. Á hverju vori,

þegar fé fer úr ullu, ætti að gefa því gott bað, helzt úr

valz-Ieginum
, þó það væri að öllu heiibrigt, og sömuleiðis

jafnvel á haustin. Lembdar ær þurfa einkum góða gjuf,

og mega alls ekki magrar verða, þar á móti skaðar eJvki

gilda sauði þó þeir eigi nokkuð harðara
,

og sé haldiö

skarpt að beit, þegar einúngis þess er gætt, að þeir missi

ekki kviðinn. Ekki ætti að mjólka ær lengur fram eptir á

haustum, en til höfuðdags, og láta þær síöan hafa næði í

högum
,

þartil þær verða teknar á gjöf. Húsrúm handa

fénu er áríðanda, bœði að fjárhús sé mátulega rúmgóð,

þur og ekki hlý, en þó frí við dragsúg; þessvegna er það

mjög skaðlegt, að húsin leki eða verði blaut (og má varna

því með grindagólfum), einsog að hafa opin kuml úr garð-

anum og inn í heygarðana, sem víða er. Væri höfð nákvœm

tilsjón með útbeít fjárins á vetrum, vötnun þess, húsrúmi

og húsaþrifum, þá bregzt það varla, að bráðape^tin mundi

sjálfkrafa hverfa úr fénu, því hún virðist mest vera sprottin
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aí' hastarlegum breytíngum hita og kulda inni og úti, eða

athugalausri útbeit. Að litnum til getur maður vanið fé'

sitt eins og maður vill, og af því hvít ull er í hæstu verði

þá er úbatamest að afla hennar. Til þessa á maður fyrst

og fremst að velja hvíta hrúta, og einkanlega gæla þess,

að túnga þcirra og, gómfylla sé ekki flekkótt, sama er um
gymbrar og ær. það er einnig goltj að hafa sem inest

hvítt kríngum œrnar um fengitímann: hvítklæddan smala,

hvíta Ijárluinda og sem mest hvítt bæði úti og inni. —
Þeir sem vilja fjölga fé sínu sem mest að höfðatölunni til

eru mjög fegnir að fá tvílembt, en þetta er þó reyndar

eins lítils virði eins og hitt, að eiga helmíngi íleira fé að

höfðatölunni til, því tvö ónýt lömb eru minna verð en eitt

goíL það sem vér þurfum mest af öJlu að hafa hugfast

er, að fjölgun fjárins er einkis virði, og jafnvel skaðleg og

óbúmannleg, ef henni fylgir ekki betri rækt fjárins að

sömu liUölu; sú cina fjárfjölgun or teljandi , sem hefir

samsvarandi rækt í för með sér, svo að bóndi á að geta

sagt: ekki það, að hann eigi nú hundrað fjár fleira en áður,

heldur að hann bæði eigi og sé nú eins byrgur að halda

hundrað fjár fleira bæði að húsum og heyjum, eins og

hundraði færra fé, sem hann hafði áður, l*á hefir búi

hans í raun og veru farið fram með hverri kind sem hann

bætti við sig, en annars hefir því í raun og veru f'arlð

aptur, því hann hefir tildrað upp búinu nokkuð hærra en

það var áður, en af því allt er á tréfæti og veltur um koll

í fyrsta harðæri, þá hefir hann þess engin sönn og varanleg

not, heldur er hann eins og barnið, sem byggir sér spila-

hús, eða maðurinn, sem bygði hús sitt á sandi; það fellur

allt um koll við fyrstu vindhviðu, eða fyrstu flæði.

þelta hafa verið forlög vor híngaðtil, að koma upp

töluverðum fjöida fjár, og missa síðan mestan hluta; en

þelta er því háskalegra, sem menn gjöra fjárstofninn , sem

er valtur og stopull í sjálfu sér, en margfalt valtari og
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stopuUi með slíku búskapaiiagi og fjárórækl, að sínum

'aðal-bjnrgræðisveg og bjargarstofni í mörgum sveitum. Ef

vér rennum auga yfir fjártöiuna ó ymsum tímum, þá sjáum

vér eigi allílinn mun, og gefur að skilja hversu mikiU

skaði það er landinu að missa fé hundrað - þúsundum

saman, og hversu mikiU arður væri að geta haldið stofn-

inum sem mestuni og bætt Iiann. llver kind sem fargast

er leiguberandi innstæða, sem fargast með leigum og leigu-

leigum. Fjártalan á íslandi befir verið þessi, eptir töilunum:

ár 1703 samtals . . 278,994.

— ]770 — . . 140,056.

— 1783 — . . 236,251.

— 1784 — . . 49,615.

— 1804 — . . 218,81.8.

— 1833 — . . 568,607.

— 1843 — . . 606,536.

— 1849 — . . 619,092.

— 1853 — . . 699,812 (lambær: 223,965).

— 1859 . . 440,649 1 (lambær: 144,603).

það er mjög eptirtektarvert fyrir búmenn vora, að

fjártalan 1859 var hérumbil þriðjúngi minni en 10 arum

áður, og sýnir það oss, hversu valt er völubeinið á fjár-

eigninni, og hversu mikil nauðsyn er á að hafa góðar gœtur

á þessum mikilvœga bjargræðisslofni á landi voru.

Ef oss beppnaðist að koma fjárrækt vorri á fót, og að

fjölga fénaðinum sem landið leyfði, jafnótt og vér bættum

íjárkynið, þá væri oss opinn vegur til að seija fé úr iandi,

og mundi enginn efi á vera, að Englendíngar mundu kaupa

af oss því meira sem vér hefðum meira að selja, og með

því meira hagnaði fyrir oss, sem vér vœrum lagnari á að

Skýrslurum landsh. II, 100— lOlj I, 61; II, 877.- 1859 cru lömb

laliu 130,000 cptir /igizkun. — í fjáitölunni 1703, 1770, 1783 og

1784 munu lömb ckki vera lalin.
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vera samtaka, og koma miklii saiiian á einii slað á sem

skenimstum líma og með sem minnstri fyrirhöfn. Véivgelum

ekki selt peim 50 sauðij því það tekur engu að fiytja svo

lítið; ef vér hefðum 500 sauði á tilteknum degi á einum

verzlunarstað, þá mundi vera tilvinnanda að senda skip

eptir þeim; en ef vér hefðum 5000 sauðij sem vér gætum

safnað á cinn stað á tilteknum líma, þá mættum vér A.era

vissir um nóga aðsókn frá mörgum höndum. l^annig er

allt undir því komið, að varan sé ekki einúngis góð, heldur

og einnig svo mikil, að það launi kostnaðinn að flytja hana,

en fíutníngur á fénu frá oss getur ekki orðið til neins

vcrulegs ábata nema með gufuskipum.

4. ULL.

Magnús SLephensen: Um ullarvarníng. Klausturpóst. 1821,

78-83.

Þörður Sveínbjarnarson: Fáein viðvörunarorð um ultar-

verkun. Sunnanpósl. 1835, 110—112.

PCáll) M(clsleö): linnþá fáein orð um verliun íslcnzkrar

kaupstaðarvöru. Sunnanp. 183G, 74— 79, 85—89.

Hugvekja um vöruverUun á íslandi. UeykjavíkurpösU 1847,

97—105.

IJIIin heíir nú um lángan aldur verið einn hinn mesti

kaupeyrir vor íslendínga. í fornöld er þess ekki getið, að

óunnin ull haft verið fíutt af landinu, en þar á nióti var

þá mestur varníngur landsmanna vaðmál og vararfeldir, og

var þetta góður kaupeyrir, einkum í Noregi, eins og sjá

má víða í hinum fornu sögum vorum og í kaupskrám. Á

íslandi cru þó í kaupskránum ekki einúngis metin vaðmál,

bœði hafnarvaðmál og mórend vaðmál, vararfeldir og röggv-

arfeldir, heldur og einnig ull óunnin, bæði af sauðum,

ám og gemlíngum^ IJII er í hinum fornu kaupskrám með

Fjárlag hbrumbil ár 1100 í íslcnzku Fornbréfasarni 1 , 1C5— 1G7

ár Í200, sst. I, 315—17; ár 1280 í Jönsbök, kaupab. VI. kap.
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lágu verði: í kaupskránni um ár 1100, og í Jónsbók, eru

þrjar vœttir sauða ullar (240 pund) taldar í hundrað, par

sem nú er talin hálf önnur vætt (120 pund), og er þó

bezta hundrað eptir núveranda gángverði; hefir þá ullin

verið í fornöld hálfu ódýrari en nú að verðaurum; þó eru

tvær vættir ullar taldar í hundrað í Árnes sýslu um ár

1200, og er þá uUin einúngis fjórða parti ódýrari en nú

að verðaurum , en þriðjúngi ódýrari en í hinni elztu kaup-

skránni og í Jónsbók. — í verzlunartöxtunum 1619, 1684 og

1702 er ull ekki nefnd með íslenzkum varníngi, og ekki

er heldur tilgreint að neitt se flutt frá landinu af ull árin

1624 né 1630, en á átjándu öld er farið að flytja talsvert

af henni, laimgu áður en hún kom í verzlunartaxta (1776),

og er talið fíutt:

ár 1734 . . . . 335 skíppund eða 107,205 pund

— 1743 . . . . 265 — — 84,800 —
— 1753 . . . . 208 — — 66,560 —
— 1764 . . . . 124 — — 39,680 —
— 1772 . . . . 6 — — 1,920 —
— 1779 . . . . 23 — — 7,360 —
— 1784 . . . . » — — 11,059' —

var verðið á ullinni þó ekki hátt um þær mundir, því í

taxtanum 1776 er selt á íslandi 16 rd. 56 sk. skip-

pundið af hvílri, og 14 rd. 88 sk. af svartri eða fíekkóttri,

en í Kaupmannahöfn var gjört ráð fyrir hún gengi 28 rd.

skippundið af hvítri og 26 rd. af flekkóttri, það er 7 til 8

skildínga pundið, en ekki neraa 4 til 5 skildínga pundið á

íslandi, og er það ekki eptir kúrantreikníngi meira en 7—

8

skildíngar í núverandi peníngum; eins var verðið lágt móti

vörnm, því þá fengust ekkí meira en tvö almanök fyrir

Bech. Om den islandskc Handel. bls. 07; Skýrsl. um landsh. 1, 79.
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iillarpundið, og Ivö pund af hvítri ull þurfti til að kaupa

einn polt af fjögra gráða brennivíni, og að því skapi var allt

annað. Eptir að verzlunin var losuð 1786 og verðið á

uUinni fór að hækka, hefir útflutníngur af henni farið œ

vaxandi, svo að flutt hefir verið utan af hvitri ull og mis-

Htri þannig:

ár 1806 260,304 pund.

— 1816 416,375 —
— 1840 942,035 ~
— 1849 1,397,148 —
— 1855, 1,596,223 1 —

Eptir að verzlan á Englandi varð frjálsari, svo að þángað

má afgjaldslaust flytja óunna vöru, hefir verÖ ullarinnar

frá ísiandi stigið lángt framyfir það sem áður var, meðan

kaupmenn urðu að flytja hana alla til Kaupmannahafnar,

og selja hana, helzt til Svíþjóðar, með lágu verði. Verðið

á ulHnni heíir verið þannig á íslandi um hin seinuslu 20

ár, eptir því sem ahnennast hefir verið:

ár 1840 hvít ull 24 sk. pd. , mislit 20 sk. pund.

— 1841 — 24 — — 20 — —

.

— 1842 — 22 — — 18 — —
— 1843 — 18 — — 16 — —
— 1844 — 18 — — 16 — —
— 1845 — 20 — — 16 — —
— 1846 — 22 — — 20 - —
— 1847 — 24 — — 20 — —
— 1848 — 18 — — 16 — —
— 1849 — 18 — — 14 — —

meðalverð 10 ára 21 sk. 18 sk.

>) Skýrsl. iim landsh. I, 79, 03, 579.
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ár 1850 hvít ull 21 sk. pd,, misht 19 sk. pd.

— 1851 — 25 — — 21 —
— 1852 — 27 — — 22 —
— 1853 — 30 — — 25 —
— 1854 — 30 — — 25 —
— 1855 — 29 — — 24 —
— 1856 — 34 — — 29 —
— 1857 — 42 — — 34 —
— 1858 — 25 — — 20 —
— 1859 — 36 — — 30 —
verð 10 ára . . . m sk. pd. 25 sk. pd.

Mismunurinn á verði ullarinnar, sem það hefir vaxið á

seinustu 10 árunum móti 10 árunum þar á undan, verður

því 9 skildíngar á pundi af hvítri og 7 skildíngar af fíekk-

óttri. Þetta sýnist í fljótu áUti htilfjörlegur munur, en

skoðum vér hvað það verður um alit land, og munum ver

fá nýja sönnun fyrir því, hversu mart smátt gjörir eitt

stórt. Ef ver miðum við uUarsöluna 1855, og vér gjörum

við, eins og þá, aö fliUt sé frá íslandi á einu ári 4500

skippund af hvítri uU og 500 skippund af mislitri, þáverður

munurinn þessi

:

á hvítri ull 9 sk. pund., það er 30 rd. skip-

pundíð, eður fyrir 4500 skippund . . 135,000 rd,

á mislitri ull 7 sk. pund., það er 23 rd. 2 mk.

skippundið, eður fyrir 500 skippund . 16,000 —
það er um allt land 151,000 rd.

eða rúm hálf önnur tunna gulls, sem landsmenn grœða á

muninum. l*etta sýnir oss, hversu mjög mikið ríður á að

verð vörunnar hækki, og hversu oss ætti að vera annt um
að leita allra ráða til þess, að gjöra varníng lands vors

girnilegan og eptirsóktan, því þar eptir fcr verðið. Einúngis

skildíngs munur á einu pundi af ull er fyrir allt landið

r
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10n(i66 rd. 64 sk. virði. Þetta gefur oss tilefni til ymsra

skemtilegra reiknínga og epUrlektar verðra: 1784 var öll

sú uilj sem ílutt var frá íslandi, tæplega 35 skippundj og

með þáveranda kaupverði lierunibil 550 kúrant-dala virði

fyrlr iandið; nú fyrir skömmu seldu landsmenn 4500 skip-

pund fyrir hérumbil 100 dali skippundið, eða alls fyrir

450,000 rd,
,

það er nærri Iiálf miUjón á ári fyrir óunna

ull eingaungu. tannig getur varníngurinn og verð haus

aukizt, Vér sjáum enn frainar her af, að aiþíng kostar

landið ekki fullan skildíng af hverju ullarpundi, þegar það

kostar mest, og á hverju ári þá ekki meira en læpan hálfan

skiíding af hverju pundi
,
það er liérumbil sjötugasti partur

af því sem landsmenn fá fyrir þessa einu varníngstegund.

— Einn skildíngur á hverju ullarpundi er horumbil það sem

latínuskólinn kostar, og ef menn bættu uliarvarníng landsins

svo mikið, að hann yrði 4 skildíngum meira virði hvert

pund, gœti menn fyrir það haft nóg fé til að halda fjóra

bœndaskóla, sinn í hverjum fjórðúngi, sem hvor um sig

kostaði eins mikið og latínuskóHnn. l>að er óþarfi að rekja

þessa reiknínga lengra, því hver eiun getur með sjálfum

sér rakið þá, og séð um leið, hversa mikið má gjöra, ef

rétt er að farið, og hvort það er landinu eða landsmönnum

sjálfum að kenna nú sem stendur, að framföriu verður

minni en efnin eru lil og vænta mætti,

Nú skulum vér skýra nokkuð frá forlögum uUarinnar

á seinustu árunum hér í nálægum löndum. Sá er aðal-

munur á íslenzkri ull og þeirri, sem annarstaöar fcllur

venjulega, að uUin hjá oss er "tekin af« fénu, en ekki

kiippt, einsog annarstaðar; kemur þetía af því, að lijá oss

er fénu haldið nær villtu. Þetta hefir sína kosti, en það

hefir einnig sína ókosti. l>að gjörir auðveldara að halda

við fjörugum og bragðiegum fjárstofni, en það venur menn

á að treysta náttúrunni, vcÖruni og velrum, og slá slöku

við að nota nátlúruna liógiega, og styrkja hana með bú-
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mennsku sinni. Af þessu leiðir einnig mun á ullinni

sjálfri, einsog liverjum gefur að skilja, þvi þegar uUin

losnar sjálfkrafa á kindinni, og dettur seinast af ef hún er

ekki tekin, einsog á öllu villtu fé, þá þornar upp hvert hár

smásaman, eða einsog visnar, og missir vökva þann eða

fltu, sem er í því meðan það er hfandi á kindinni. l*etta

sjáura vér bezt á því, hver munur er á voruil og haustull

í þessu efni, að vorulhn er mikhi þurari og fituminni, en

haustuhin þvöl af fitu, því þar er hvert hár i fuhu hfi á

kindinní. Meðan að fjárrækt vor er í því ástandi sem hún

er, þá er varla ástæða til að breyta þessu, enda hefir það

ýmislega kosti, sem koma sér vei: það er handhœgt, það

forðar að nokkru leyti hörundskvilhim, og það er ef til vill

aðalástæðan til þess kostar, sem hefir mest komið íslenzkri

uh í verð á Englandi, að hún hefir á sér einskonar glansa,

þegar hún er komin í vcfnað, sem menn hafa ekki orðið

varir við á vefnaðí úr annari ull. Ef menn vildu venja fé

til að klippa það, þá mætti það víst hæglega, með því að

klippa það áður en ullin tœki að losna, en til þess að

menn skemmdi ekki fyrir sér, þá þyrfti það fé, sem khppt

væri svo snemma, bæði gjöf og húsaskjól og alla meðferð

svo vandaða, að menn hafa varla á íslandi nú sem stendur

neina hugmynd nm það. Vér vitum dæmi til, að Davið

Skeving sýslumaður í Haga á Barðaströnd reyndi það, og

lét vel yfir það hefði heppnazt vcl, en af því tilrann þessi

var, eins og margar aðrar tilraunir á íslandi, einskonar

rælni, gjörð i>að gamni sínu" en með engri fyrirsjá, og

þar að auki á óheppiíegum límum, þá hvarf hún eins og

hún kom. Samt hefir sira Jón i Möðrufelli gjört ráð fyrir

að khppa lOmb og úngar ær
,

og mun hann því hafa

reynt það.

í Danmörk er fé klippt tvisvar á ári, í fyrra sinn í

Juni eða Juli, og heitir sú ull "ioðull", hún er dýrust, og

kostar nú hérumbil 60 skildínga pundið ]»ar sem hin íslenzka
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kostar 45 eða 46 skildínga; í annað sinn er klippt í Sept-

ember eða Oklobr., og er sú uU kölluð sumarull, hún er

hérumbil 0-7 sk. ódýrari pundið en loðullin. l>ar að auki

er sumslaðar haldið spanskt fé, og er ullin af því vandiega

skilin að eptir gæðum. Hin almenna danska uU er talin

bezt frá Lálandi, og þarnæst frá Jótlandi, þar sem eru

heiðariönd en þó ekki sendin. Menn klippa einnig ullina

af gærum af dauðu fé, og selja hana, er Jienni þá venjulega

skipt i i>rjá fíokka eptir gæðum; eíi þessi ull er i engum

raelum, því hún er bæði óhrcin og ótólleg, viðlíka og

haustull lijá oss, af því að mjög fáir þvo kindurnar áður

en þeim er slálrað, og ekki heldur uUina á eptir. þegar

sauðaskinn eru rotuð með kalki, þá er safnað ullhárunum,

sem af skinnunum losna, og er sú uU seld og kölluö

»>kalkull", hún er svo stutt í sér eins og klippt tog, og

svo stökk í sér, að enginn skyldi iialda hún yrði notuð tii

neins, en hún er hvít á litinn og getur iitið vel út að því

leyti, hún er og seld á 15 til 30 skildínga pundið eptir

gæðum. — Af danskri er hin bezta sjálenzka dýrust nú

sem stendur, og er seld meðal kaupmanna á 64 sluldínga

pundið, eða hérumbil 215 rd. sluppundið. Til Kaupmanna-

hafnar fíyzt einnig töluvert af ull frá Rússlandi, og er sumt

af þeirri ull ekki félegt sýnum, þellítið og fullt af illhærum;

en þessi ull er stundum eignuð íslandi, og seld sem íslenzk

uli, því »góð eru börn til blóra"
,

og þcss vilum vér dæmi

fyrir skömmu síðan. þetta höfum vér af því, að vanda

ekki meði'erð á varníngi vorum, að annar, sem er enn verri,

getur gengið undir voru nafni, og spillt enn meir því orði,

sem á íslenzkum varníngi liggur. Nú sem stendur er

minni liluti af ull frá islandi fluttur til Kaupmannahafnar,

cu meiri hluti hennar fer beint til Englands
,

og það

sem til Kaupmannahafnar flyzt er sent til Englands jafn-

skjótt og það kemur í land. Verðið í Kaupmannahöfn í

'hópakaupum til úlílutníngs er talið (í Mai 1861):



46
3

hvít íslenzk uíl, skippund . . . 150— 160 rd.

mislit — — — ... 132 —

Til Þýzkalands er annaðhvort ekkert eða mjög h'tið

keypt af íslenzkri ull, og verzIunarfulllrLiinn í Ilamborg

Pontoppidan heíir ekki getað útvegað neinar skýrsiur

um, hvað úrlega kæmi til Hamborgar eða Altona, heldur

hefir hann skýrt stjórninni frá , að enginn haQ gelað

sagt sér það; hann gjörir ráð fyrir, að öll ull frá ísiandi

fari til Englands. Tollur í Hamborg af inníluttum varníngi

er að öðru leyti ekki annar en hálfur af hundraÖi, og þarað-

auki er skipagjald, sem hefir verið lækkað töluvert á seinni

árum; gánga þessi gjöld jafnl yfir alla.

í Noregi er till tollfrítt til innflutníngs, og hefir verið

flutt þángað frá öðrum löndum þetta, sem hér greinir:

1855 fluttist til Noregs 3044 puud af hvítri ull frá

íslandi '

.

1856: 212,748 pd.', þar af frá Danmörk 84,213 pd.

1857: 183,626 — — — 73,710

1858: 181,973 — — — 153,778 —

þar af tekur Chrlstiania optasínær helmínginn eða meira,

en ekki er lilgrcint livað af þessu sé íslenzk ull; hinn

danski verzluuarfulltrúi í Christiania (Andersen) heldur, að

það hafi verið mjög lílið, og gengið mest til að læta í

tukthúsinu og vinnuhúsinu þar í bænum; segir haim, að

í tukthúsiuu sé tætt á ári hérumbil 20 skippund af íslenzkri

ull. Frá íslandi hefir stundum verið IhUt beinlínis 100 tii

120 ökpd. af ull á árl til ISoregs, helzt að norðan og

austan. í Christiania þykja íslenzkar vörur allgóðar eptir

verði þeirra, en þess er ekki gctið, hversu miklu hærra

verði þær gæli náð, ef þær væri belri. Frá hinum minni

SUýrsl. mn lamlsh. 1, 582.
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kaupstöðum í Noregi gánga íslenzkar vörur til Clirisliania,

og svo hefir veriö uni það lítið af ull (3 skipp. 276 pd.)

sem var flutt til Mandal 1859. í Kristjánssandi getur verzl-

unarfuIUrúinn þess, að íslenzkur varníngur hafi ekki scrlegt

álít á sér, og ullin frá íslandi sé borguð lakar en góð ull

frá öðrvim löndum; 1859 um haustið fengu mcnn ekki nema

24-28 sk. (norska) fyrir pundið, þar sem gefið var 32 sk.

fyrir góða ull annarstaðar að. í Björgvin og norður-kaup-

stöðunum í Noregi gefa menn sig ekki mikið að ullarkaupum,

en kaupa ullarföt unnin '

,

Á Englandi og Skollandi eru það einkum þrír slaðir,

sem kaupa uU frá íslandi; fyr hefir það verið Liverpool og

BuU, en á seinni árum eru einnig komnir ullarkaupnienn í

Sunderland, Edinborg og Leith, og segja menn nú, að ekki

muni á neinu standa hvort sem ull er send frá íslandi til Leith,

eða til hinna fyrri staðanna. Síðan að verksmiðjurnar ioru

að fjölga á Englandi, og hin enska ull að hækka í verði,

hefir hin íslenzka ull einnig komizt í verð; menn hafa

uppgötvað, að hún varð höfð til ymsra hluta, sem memi

héldu áður að hún væri ekki hæf til. l'egar togið er

kembt úr henni þá er það seni eptir verður (þelið) bæði

mjúkt og golt, og gengur liðlega út. Mullens, vcrzhmar-

fuUtrúi í Liverpool, hefir skýrt frá þessu, og segir um leið,

að væri vara þessi vel vönduð frá íslandi, þá mætti selja

tvöfalt mcira af henni á Englandi, án þess verðið lækkaði.

Tii Engiands og Skotlands hafa verið flntiir beint frá

íslandi svo margir sekkir ullar, sem nú skal telja:

1852: 1853 : 1854 : 1_855: 1856 : 1857 : 1858 : 1859 : 1860:

3120 4928 2945 2288 3132 2959 3015 2932 2UJ0

og þaraðauki frá Kaupmannahöfn til ll ull 2820 2946 618

tilsamans 5835 5678 zSúS

1) Mauliicscn í KrisljAnssandi 4. Rlai 18G0 ; Konow í lljöriivin

5. Juni 1860.
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Aí hinni islenzku iiU liefir allt til þess fyrir skemmstu verið

mest sókzt eptir norðlenzkri ull, einkum úr iMngeyjar sýslu,

því hún liefir verið bæði þelmikil, mjúk, bragðleg og hrein.

Sunnlenzk ull heflr verið talin lökust, einkum vegna þess

hún hefir verið versl þvegin, vot og söndug. l*ar heíir

verið fyrst og fremst 4 skildínga munur á pundinu (13 rd.

32 sk. á skippundi)
,
og þarnæst hefir hin sunnienzka ullin

ekki selzt fyr en hin hefir verið upp gengin. Menn hafa

sagt á seinuslu árum, að hin norðienzka uU hafi fremur

gengið úr giidi, en hin sunnlenzka balnað, og kann að

vera nokkuð se tilhæfi tii þess, að minnsta kosti er nú

verðmunurinn minni en áður, og ull úr öðrum fjórðúngum

mun vera stundum seld sem norðlenzk , en hvort það

stendur lengur en þángaðtil Sunnlendíngar eru búnir að

koma upp fé sínu aptur, er óvíst, og er þó allt þar undir

komið. það er ekki ómerkiiegt að jafna saman ullarverðinu

á íslenzkri uli á Englandi við uli annarstaðar aö, og skulum

vér skýra frá sem var í Liverpool 18G0. l*ángað fluttust

alis 30,848 sekkir, og var þaraf nærri helmíngur (14,331)

frá Austur-lndíum, 3058 frá Rússlandi, 1978 frá Englandi

og Skotlandi
, 540 frá íslandi. Dýrust af aUri ull var

Alpaka (2652 sekkir), og kostaði hérumbil 10 mörk pundið;

bezta uU frá Australíu hérumbil 5 mörk pundið, ísienzk

hérumbil 36—40 skildínga, og á borð þar við var ull frá

Sýrlandi og meðalull frá Persíu og líína. í August 1860

var seld hvít uU sunnlenzk úr skipi fyrir 12^ d. (39 sk.)

pund, og stundum voru boðnir 13 d. (41 sk.) fyrir beztu

hvíta ull norðlenzka^ Um mislita uU var ekki spurt, en

um tíma muudi hafa mátt koma út einhverju litlu af beztu

misiitri fyrir 1 1 d. (33 sk.) pundinu.

'} Skýrslur frá Grcame & Co. Fcbruar 18G0; Smilli & Mullcns

18. Dccbr. 18G0. — Á Etiglandi er hér lalið epUr cnskuni pUDcIuin,

sem cru herumbil tólftúni^i ininiii en díinsk.
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Mart er það, sem gjöra mætti til að koma ullinni á

islandi í liærra verð, og er það fyrst i því fólgið, sem

maður getur bætt hana í sjálfu sér, þar nœst í því, sem

má bæta hana í meðferðinni. það er eitt af því sem fjár-

kyni fylgir, það eru uliargæðin, og þessvegna ríður a því

fyrst og fremst, að velja lirútana sem bezta að því leyti.

Viðgjörðirnar á fénu, og einkum lömbunum, leggur þar næst

grundvöllinn til ullargæðanna, því sá, sem á liorað fé á

hverju vori og hálfdregið, getur aldrei vænt góðrar eða

mikillar ullar af fé sínu; hann má þakka fyrir, ef höfuðið

Hslórir af" á kroppnum. Meðferðin og hirðíngin verður að

vera þessu samfara, því þrifm eru kindinni og hverri skepnu

við hálfa gjöf; þessvegna ælti enginn að forsóma böðin,

sem vér áður nefndum, og einkum valz-löginn, því þau

borga sig margfalt. En þar að auki kemur meðferðin á

uUinni sjálfri, og mætti reyna mart i því atriði, svo sem til

dæmis að skipta uUinni sundur, eða »sortera« hana, og það

ekki einúngis eptir gæðum, heldur og eptir lit, því að

blanda saman ull af öllum lit skemmir mjög mikið verðið;

það væri og án efa reynanda, að taka ofanaf ullinni, og

selja þelið sérílagi og togið sérílagi, væri það mikil bót á

ullinni sjálfri, og hlyli að gcta borgað sig, ef menn yrði

samtaka við kaupmenn í því efni. Öllum þeim, sem verzla

með íslenzka ull, kemur saman um, að það sem spilli mest

fyrlr henni sé óhreinindi og illur þvottur, svo þeir óska

einkis framar en þess, að iiún verði betur þvegin. þetta

er eins hið sanna gagn laudsmanna einsog hver önnur

umbót á varníngi þeirra, því þeir mega vera vissir um, að

kaupmenn sjá sér þann farborða sem þeir geta, einsog

þeim er ekki láanda, og fella ætíð ullina ríflega við þann

muninn, sem hún er óútgengilegri, einkum þegar þeir

hvekkjast árinu áður (sjá ullarverðið 1857 og 1858); eins

væri það landsmönnum enginn liagur, þó þeir gœti komið

því til leiðar með forsómun sinni, að kaupmenn fœri sjálíir

4



50

að láta þvo uUina, því þarmeð ynni þeir það, sem lands-

menn gæti unnið, ef þeir hefði upp iokið augum sínum

i tíma.

þvottur á uiiinni er í sjálfu sér svo auðveldur, fyrir

hvern þann sem vill, að ekki ætti að þurfa annað en benda

á að hans þyrfti með; þar hjá er það áu efa víst, að mart

fólk á íslandi mun vera svo vandað, að það metur æru sina

svo mikils, að það vill ekki láta flytjast frá sér í önnur

lönd það sem því sjálfu og þjóðinni allri er til mínkunar;

en af því vér ímyndum oss þó , að margir kunni að vera,

sem ekki hafa rétta hugmynd um þetta, þá þykir oss rétt

að taka hér fyrirsögn á ullarþvotti eptir einni íslenzkri

merkiskonu, sem bæði heflr verið í sveit og í kaupstað, og

þekkir nákvæmlega alla aðferð fólks í þessu efni, einmitt

þar, sem hún er hvað skást á islandi. Hún segir orðrétt

svo fyrir:

»það heyrir fyrst til góðs ullarþvottar, að byrja nógu

snemma, ekki seinna en á áliðnum vetri, að safna þvaginu,

sem til þvottarins þarf, því úr engu þvæst uUin eins vel,

þegar það er hreint og nógu gamalt orðið, en nýtt er það

að engu gagni. Sóda og sápuvatn er bæði dýrara og

lakara. Þegar safna þarf, þá cr fyrst að hafa hreina tunnu,

standandi á þokkalegum stað, meö þéttum hlemm yfir, svo

ekki komi ryk eða neinn óþvcrri þar í; ílátið sama má hafa

í mörg ár. því það fúnar ekki, heldur verður tréð í því

þurt og hart. Áður en farið er að þvo ullina er bezt að

tína úr henni allt stórt mor og smástrá, sem ekki fara við

þvottinn, heldur festast í ullinni. Bezt er að þvo úti við

bæjarlæk
,

setja þav hlóðin og hafa sem alira stærstan

pottinn þegar mikil er ullin. þenna pott skal láta rúmlega

millum hálfs og fulls með hreint nógu gammalt þvag, og

þegar það er orðið vel heitt, svo maður þoli ekki niðri í

því með hendinni, en þó ekki sjóði, þá skal taka af óhreinu

uUinni mátulega stóra þvælu og láta í pottinn
,

og dýfa
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ullinni niður með priki, sem ú að vera ekki mjög mjótl,

og slétt heílað, svo uUin tolii ekki í því. Síðan skal taka

grind, sem sé svo löguð, að hún falli yPir hálfan pottinn

að ofan, eða þann helmínginn, sem snýr frá þvottakonunni

ífyrir þessa grind er vant að liafa grindameis, en það er

miklu óhentugra), og þarf þessi grind að vera stöðvuð vel,

svo hún tolli. A meðan ullarþvælan liggur niöri í þessum

heita þvottalög, tekur þvottakonan stamp með köldu vatni,

og lætur standa þar við hliðina á hlóðunum, á einhverju

mátulega háu. IJllin þarf að liggja í pottinum hérumhil 5

til 8 mínútur, og skal hræra með hægð af og lil í pottinum

með prikinu, en þó varast að uilin fari í dróma, eða komi

á hana snúníngur; að því búnu skal færa ulHna upp á

grindlna, þá er áður var getið, og hUa síga úr henni

þvottaiöginn niður í pottinn aplur , svo ullin liggur á

grindinni meðan þvottakonau tekur nýja þvælu og dýfir

henni í löginn, en þegar það er búið, þá lyptir hún uliar-

þvælunni af grindinni með hendinni og prikinuyfir í vatns-

stampinu. rennur þvoltalögurinn úr ullinni út í vatnið,

og nú vindur hún uUina lauslega upp úr þessu vatni, og

hefir það til að bæta í pottinn smátt og smátt, eptir því

sem mínkar í honum. Hezt er að skipta þessu vatni hér-

umbil \ið fjórðu hverja þvæUi, og taka nýtt vatn úr lœknum

aptur í stampinn. Vel þarf að halda við eldinum, að eigi

kólni um of í pottinum þcgar í hann er bætt köldu úr

stampinum. INú kemur þvotlurinn í hcknum, og ríður eins

mikið á að hann gángi myndarlega og vandvirknislega, eigi

ullin að verða vei hvít. Bezt er að leggja breiða brú yfir

lækinn neðan við bunu, og að þvottakonan búi um sig á

brúnni og skorði vel körfuna eða lárinn, sem hún þvær í

undir bununni, svo að karfan byltist okki við hverja þvælu,

heldur standi föst og kyr; til þess er bezt að hafa flatan

sléttan hellustein í botninum á körfunni. Óhreinu ullinaer

bezt að hafa hœgramegln við sig, en hina vinstramegin,

4*
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sem búið er að þvo úr lœknum, og verður hún að liggja

á borðum, eða hurðum, ef eigi er annað til, því eigi má
kasta henni votri á jörðina. Með þvottinn í læknum er

engin önnur regla en sú, að hafa ekki of mikið í körfunni

í einu, og taka ekki fyr ullina uppúr en vatnið er öldúngis

tærl, hvernig sem rótað er við ullarþvœlunni , kasta henni

svo upp á boröið og láta síga vel úr, áður en hún er

borin þángað sem hún á að þurkast; svo er uHin látin

einsog í smá-drílur, og ekki breidd fyr en daginn eptir.

Nokkrum dögum áður en þvegið er þarf að hreinsa vel

sléttan hól eða brekku, þar sem á að breiða ullina, svo

þar sé ekki nein óhreinindi, sem geti toUað í ullinni, hafa

hreinar hendur þegar vot ull er snert, breidd eða tekin

saman; í stuttu máli: hafa alla nærgætni og hreinlæti, en

umfram allt þarf að þurka ullina vel, og eins vel að þvo

og þurka mislitu ullina, eins og hina hvítu, því hún er í

raun og veru ekki verri en hin uliin, nema af því menn

eru vanir að vera enn kærulausari um verkunina á henni,

og láta í hana allrahanda rusl; þessvegna helzt er hún ætíð

í lægra verði en livíta ullin.«

Mörg önnur aðferð er til að þvo ull og gjöra hana

hvíta, en þessi er hin einfaldasta og hægasta, því henni

verður komið við hvar sem stendur, á hverju bygðu bóli,

og þarf ekki annað en viljann til að framkvæma hana.

Það mun og sannast að segja, að á íslandi vanti í þessu

efni framar viljann en máttinn og kunnáttuna, því menn

eru svo skammsýnir í því
,

einsog í peníngshöldunum,

að fara einúngis eptir tölunni, en ekki eptir gœðunum.

Menn telja til, að menn geti »lagt inn'i sem flest ullar-

pundin, en menn gá ekki að hinu, sem meira er vert, að

pundafjöldinn án gæðanna er í hæsta lagi til ábata í eitt

skipti, en gæðin varníngsins gefa manni svo að segja fasta

rentu, því allir þeir, sem eiga að nota varnínginn, sækjast

eptir að fá liann góðan, og bjóða kappboð í þann sem
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beztur er , kemst því góði varníngurinn í hærra og hærra

verð
j
og allir keppast eplir að fá hann, en þaraf hefir sá

mestan hagnað og stöðugan sem býr hann til, meðan hann

heldur áfram að vanda varníng sinn. Epíirsókn eptir

vörunni getur að vísu hleypt verðinu upp að nokkru leyti

og um nokkurn tíma, en vörugæðin ein lialda verðinu við

til lengdar og eptirsókninni sjáifri, því vondri vöru spyr

enginn eptir, nema til að kaupa og selja hana með aftolUun.

5. T Ó V I N N A.

J(ón) J(önsson, presUir í Möðrufelli). Scndibréf um
tóvinnu á íslandl (1830). Ármann á alþínfil III, 117-138.

Vér gátum þess áður, að á fyrri tímum hefði lóvinnan

liaft yfirborðið yfir uliina í íslenzkum varníngi , en síðan

verzlanin losaðist hefði tóvinnan mínkað, en ullin óunnin

orðið aðalvarníngur. Allir þeir, sem hafa ritað um þetta

efni, hafa áhtið þetta illt raerki, því þeir segja, eins og

þeir segja satt, að með því að flytja ullina óunna úr landi,

þá missir maður vinnulaunin, og hinir, sem vinna uUina og

spinna og vefa, fá þessi vinnulaun. En þegar maður segir

þetta, verður maður að gæta að mörgu öðru um leið, og

er þá einkum það aðgætanda, livort ver höfum þær tilfær-

íngar og kunnáttu, að ver getum unnið alla ullina oss til

eins mikils gagns, eins og að selja hana óunna, eða hvort

vér höfum nóga ull, sem hægt væri að koma á einn stað

og vinna með meiri ábata en nú gefst. llér liggur það

fyrst og fremst beint lyrir, að ekki er hugsanda til, að vinna

í höndununi getiafkastað því, sem verksmiðjur geta afkastað;

en þegar svo er, þá er það í sjálfu sér engin óga^fa, þó

maður seli ull sína óunna, þegar maður getur keypt aptur

klæði og dúka allskonar miklu ódýrara en maður getur búið

þá til sjálfur. Þetta verður einúngis ógæfa með því móti,

cf maður fæ.r sér þá ekkert annað til starfa, og leggst í
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iðjuleysí og deyfð, af því mann vantar ull að tæta. En þetta

er sjálfskapað víti. því ætíð og allstaðar á heimilum er nóg

lii að gjöra, ef menn nenna því, eða hafa lag á að hilta

uppá það sem gagn er að, þó engin ull vœri til. En nú

er það því betra, að bæði er nóg ull til tvískiptanna, og

fólki er víða svo tamt að fást við tóvinnu og hefir svo gott

lag á því, að ekki þarf annað en byggja á því sem er, til

að koma þessu efni í gott horf með eígin efnum. Á

Norðurlandi hefir tóvinnan lengi verið í allgóðu lagi, og

fyrir austan í Múlasýslum eins, svo að á sumum bæjum

hefir verið snild að sjá vinnubragðið
;

fyrir vestan og sunnan

heíir það verið jafn-lakara, en einúngis af ólagi og skeyt-

íngarleysi, sem getur iagazt með tímanum, ef fólk vill sjáift.

Vér höfum áður getið þess, að í fornöld var mikili

varníngur fluttur af íslandi í vaðmálum og vararfeldum

;

og eru ótal vottar um það, þó vér getum nú ekki sett þaö

fram í tölum. Um marga af þeim, sem utan fóru, er sagt,

að þeir hafi haft allan fararcyri í vaðmálum. Á kaupskipum

frá íslandi voru vaðmál og vararfeldir Iielzt nefndir til

varníngs. í öllum landaura reikníngi vorum er vaðmálið

undirstaðan, því hundraðið mun í fyrstu vera hundrað álnir

vaðmála. Á seytjándu öld gelum vér fyrst fundið skýrslur

í tölum um það, hvað flult heíir verið frá isiandi af tóvöru,

og skulum vér geta þess til samanburðar

:

vaðmál. peisur. sokkar. vetlíngar. ullarband.

ár 1 624 : 12,251 al. n 72,231 pör 12,232 I)

- 1630 : 4,042^— )) 21,694 — 13,004

. fyrir5G55rd.

- 1734 : 6,672 — og 141,415 50,074 n

pör að auki

- 1743 : 876 — 121 i 213,696 pör 110,507 1)

- 1753 : 7,218 — 1061 359,975 — 65,629 }>

- 17G4 : 400 — 1020 252,495 — 59,309
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vaðmál. peisur. sokkar. vetlíugar. ullarband.

(1771)

árl772: 765 al. 736 161,799 pör 46,394 25 pd.

- 1779 : 521 — 884 í36,977 — 186,624

- 1784: 832 — 1313 175,641 — 94,061 2,944 ^—

Eptir að verzlanin á íslandi var gefm lausari, hefir tóvaran

frá fslandi verið þessi, að svo miklu leyti sem vér getum

fundið í verzlunarskránum

:

vaðmál. peisur. sokkar. háleistar. vetlíngar. ullarbd,

tals pör pör pd.

árl806: 1 1 stykki 6282 181,676 » 283,076 9,328

- 1816: .) 2047 99,271 » 68,421 16,611

- 1840 : 2067 al. 1889 111,027 21,773 126,880 570

- 1849:0802 — 8405 59,534 31,611 78,962

- 1855: 2602 — 2530 59,721 9,584 27,109 - "

Pessar lölur gefa oss svo mikið yíirlit yfir tóvöru-

varnínginn, sem er nóg til þess að sýna oss aðalstefnuna,

en liún er sii, að vaðmálssalan til lUIeudra virðist hafa

fremur mínkað síðan á seytjándu öld að jafnaði, en prjón-

lessalan vaxið á átjándu öld að miklum mun, og mínkað

svo aptur töiuvert, einkum þegar vér lítum ekki einúngis á

tölurnar, heldur og á uilarvöxtinn og töluverða fólksfjölgun

á landinu á seinni tímum framar en áður var. Samt megum
vér á hinn bóginn einnig gæta þess, að á fám vörum er

meiri verzlan innanlands en á vaðmálum, t. d. að norðau

til suðurlands o. s. frv., og er það ekki í verzlunartöflur

fært; sama er að segja um allt það prjónles, sem selt er á

') Boch. Oni Handelen paa Island. bls. 88, 89, 98; Sig. Hansen í

Skýrsluin uin landsh. I, 79.

2) Sig. Hansen í Skýrsl. um landsh. I, 79, 93-94, CÍ2-6t4.
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skipum til sjófólks af ymsum þjóðum, og nemur það stundum

miklu. l*að virðist þvíj sem tóvinna á íslandi sé ekki öllu

minni nú , en hún liefir verið um hinar nœstu aldir að

undanförnu. En þó munurinn væri verulegri en hann jafn-

vel er, þá höfum vér ráðníng þeirrar gátu hjá sira Jóni í

Möðrufelii , í ritgjörð þeirri er vér nefndum í upphafi

þessarar greinar (Arm. IIÍ, 123-124). Hann skýrir þar frá,

að eptir verðlaginu sem kaupskrárnar frá 1702 og 1776 settu,

og stóð til 1 788, þá gat vinnukonan áunnið hérumhil 5-f\-
tunnu

mjöls um árið með því að vinna tóvinnu, t. d. tvinnabands-

sokka, en eptir verðlaginu sera varl830 þá gat vinnukonan

varla áunnið rúgtunnu árið um kríng með sömu vinnu. En

af hverju kemur nú þessi munur á verðinu? — Nokkuð

kemur af því, að kaupskrárnar hafa að öllum líkindum sett

verð á þennan varníng í hærra lagi að tiltölu, í þeim til-

gángi aö gjöra tóvinnunni nokkurn hagnað, því vér megum
minnast þess, að Gottrúp átti þátt í kaupskránni 1702 og

Jón Eiríksson 1776; þessvegna var þá eðlilegt, að verðið

félli síðar, þegar það var ekki lögbundið. En þar að auki

eru vörugæðin orsökin, að varníngur vor er illa úr garði

búinn: klúr, en þó einkum óbragðlegur og illa lagaður.

Enn fremur er sú orsökin, að af því hjá oss skal vinna

allt í höndunum , með einföldustu verkfærum , sem eru

heilum öldum á eplir tímanum, þá verður oss vinnan svo

miklu dýrari en öðrum, sem hafa spunavélar, kembivélar,

gufuvefstóla, prjónavefstóla, o. s. frv. — En til að hafa

þessar vélar þarf miklu meiri koslnað og kunnáttu en vér

höfum enn fengið, og þarhjá efni til að láta vel sína alltaf

hafa nóg að gjöra. Eigi að síður getum vér með hagnaði

og vandvirkni ekki einúngis unnið fallega og þokkalega og

framar öllu varanlega tóvinnu handa sjálfum oss, heldur og

jafnvel til sölu til annara, ef vér að eins leiðréttum þá

galla, sem nú eru á þessari vinnu, og höldum oss þó um
leið til þess sem einfaldast er.



57

Mest af þeirri tóvinnu, sem frá íslandi er nú flutt, fer

til Kaupmannahafnar, er þar mikið sell til sjófólks, en mest

fer þó aptur þaðan til annara landa, sumt til flamborgar

og svo til HoUandSj sumt til Noregs og sumt til Svíþjóðar.

í Kaupmannahöfn er verðið talið þannig (í iMai 1861):

eingirnissokkar íslenzkir . . . á •> rd. 20 sk. tii » rd. 24 sk.

tvinnabandssokkar — . . . á » — 34 — » — 38 —
tvinnabandspeisur — . . . á 1 — 16 — 1 — 40 —
vetlíngar — . . . á » — 8 —

»> — 14 —

Á Englandi halda menn að mikið mætti selja, einkum handa

sjófólki, sem fer á siglíngar í norðuriiöf eða í suðurhöf,

en þar sem er um grófa og verðlitla vöru í sjált'u sér að

gjöra, þar verður allt komið undir að lilbúníngurinn sé

auðveldur og fljólur, lagið fallegt, úliitið golt og bragðlegt

og vinnan ósvikin. Cm þetla efni mætti meira segja, en

vér getum að þessu sinni komizt ylir, en vér getum samt'

ekki staðið af oss að bæta því hér við, sem hin áðurnefnda

íslenzka merkiskona hefir ritað oss, enda er það og kostur

við reglur hennar, að þær eru einfaldar og taka það eitt

sem næst hendi liggur, og engum er ofvaxið að geta gjört

nú sem stendur; en hennar orð eru þessi:

»Eg heíi opt heyrt kvartað um, að ísienzka tóvinnan

væri svo hrœðilega ólaglega prjónuð, og hefir verið mest

talaö um á sokkunum þessa mjóu imésbót, sem sumir hafa

svo heimskulega mjóa, og þykir solíkurinn verða við það

fallegri í iaginu; en það er þvert á móti: þeir sem eru

óvanir við þetta prjónalag þykir það lýta sokkinn, og þegar

búið er að þvo hann fer enn ver. Sé hann þveginn úr

sápuvatni, þá hleypur hann þar eins og annarsiaðar, svo nú

verður hann allur strengdur að ofau, en þrengslin verða

optast um líálfann, þegar sokkurinn er h'till og úr smáu

haustullarbandi. Sumir láta sig draga um fáein lóð af ull,
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með því að spinna bandið of smátt, en gá ekki að því, að

ullar-sparnaðurinn vinnst margfaldlega upp á hinu, að vinnan

gengur seinna bæði með að spinna og prjóna, og svo verða

þó sokkarnir ómyndir á endanum, þunnir eins og sía og

óútgengileg vara; fínir geta þeir ekki heitið , úr svona

óvandaðri smábandsuU, en til skjóls áttu þeir að vera, og

sterkir til slits, og það eru þeir heldur ekki. |>essvegna

gengur tóvaran frá Fœreyjum lángtum belur en hin íslenzka,

og er seld að miklu leyti eptir vigt; þar er bandið haft

SYO ullarmikið, að það sem er svona sæmilega iljótt að

prjóna getur prjónað peisuna á dag. íslenzka tóvaran selst

einúngis til þeirra, sem sækjast eptir hlýindunum en kæra

sig minna um prýðina; þeir sækjast eptir því sem er hald-

gottj því margir þeirra eru sjómenn og erviðismenn, sem

eru fátækir og hafa ekki efni á að kaupa opt eða dýrt; en

þegar nú íslenzka lóvaran reynisl iiia, þá segir einn öðrum

frá og varar hann við : J)etta skaltu ekki taka, því það var

svo og svo', sem hann útmálar eptir því sem hann heflr

talanda til. * Á þennan hátt getur eitt illt sokkapar og

sviksamlega tilbúið spiilt fyrir áliti á allri íslenzkri tóvöru

á einum stað, ef óheppilega vill til. Tólk er auðtrúa um

þá hluti, sem það þekkir lítt eður ekki. Margur segir á

íslandi: J>að er nógu gott! það ber ekki á því innanum

svo mikið prjónles'; en einhverntíma og einhverstaðar kemur

hvert par sérílagi til skoðnnar, og verðiir keypt og tekið tii

slits, og þá koma svikin fram og spilla fyrir, meira en

margan grunar. það er álitið svo lítils virði að prjóna

sölusokk, að við það er lögö víða lítil alúð; vinnubrögðin

á mörgum heimilnm gánga ofur regluh'tið og tilsagnarlítið,

þar slær sinn með hverju lagi og opt er sama vinnan

unnin á eins margan hátt, eins og þeir eru margir sem að

henni vinna, og þessu eru menn svo vanir, að þeir sem

fyrir eiga að ráða láta það svona vera, þó þeim ekki hki

það, því friðurinn er fyrir öllu. Únglíngarnir alast víða
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upp við of mikið tilsagnarleysi
,

og fá of sjaldan vissar

regkír að gánga eplir við hvert verk sem þeir læra, kenna

þeir sér svo lagið sjálíir, eplir því sem þeir iiafa þá lag og

gúfur iil ; af þessu verða nienn opt einhæfir og sjálf-

l^yj'gíwííslegir, þykjast sjáifum sér einhh'tir um allt, þykjast

gjöra fuhvel verk sín sjálfir, og taka sér það sem niöur-

lægíng að iáta segja sér til, þegar þeír eru orðnir (sem

menn kaila) fuUorönir. Opt er það, að þeir, sem minnst

kunna og minnst hirða um að vanda verk sín , eru hvað

lakastir í þessu efni, þó eru hinir flelri , sem að vísu

gjarnan vilja læra það sem belur fer, en þegar þeir hafa

lært það, eru þeir allt of hirðulausir að halda því áfram

með aiúð og vandvirkni, sem til ailrar vinnu þarf ef rétt

er skoðað; eða þeir þykjast vera orðnir svo gamlir, að þeir

nenni ekki að breyta lil þaðan af, og sé ^komnir á þenna

dag fyrir því'
;

það er eins og þeir þykist orðnir of gamlir

iil goti að læra. Af því eg gjöri nú samt ráð fyrir, að

þeir sé fleiri, sem læra vili, dettur mér í hug að skrifa

hér prjónareglur á fullkomnum hæðarsokk, einsog þeir eru

nú ofnir eða prjónaðir.

Ekki er hægt að ákvarða lykl^juiaiið , livað íitja skal

upp, því veröur bandið að ráða, en hér er mæli svo fyrir,

að sokkurinn er fitjaður upp mcð 32 lykkjur á hvern prjón

af fjórum, það er 128 lykkjur. Fitina má hafa eins og

hver viil, snúna eða með görðum, eins og venjulegt er.

Síðan skal prjóna þenna bol jafnvíðan, án þess að taka úr

eða auka í, góðan þumiúng yfir hálfa alin að lengd, og þá

er sokkurinn hérumbil svo lángur eins og þegar búið

er að prjóna hinn svo kahaða sléttakálfa. Nú byrjar úrtektin

á mjóaieggnum, sem skal gánga eptir umferðatölu og takast

úr tvær lykkjur frá snúníngslykl;junni á báðum oddunum,

eins og venja er, svo skal prjóna níu umferðir á milii

úrtekta-umferðanna, og iirlekta-umferðirnar eiga að vera

níu, eða með öðrum orðiiin: taka níusinnum úr, og prjóna
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níu umferðir á milii. slíal iiætta að taka úr, og prjóna

sléttan bekl; , hérum fíngurliœð , ofan að liælstalliuum.

Mælíngar-liælstallur er betri en liúfuhæll, en bezt er þó að

mæla ekki bandið, af því það verður opt misjafnt, nær ekki

heim sumstaðar, en verður aptur sumstaðar ofmikiö, og á

þá að snúa lykkjunum alla aðra umferðina á hælnum, svo

að hælstallurinn verði rétthverfur. Hælstallurinn má vera

fíngurhæð á lengd; skal taka fjórum sinnum úr á oddunum

við snúníngslykkjuaa, og prjóna hvert sinn tvær umferðir

á miUi, áður en hællinn er felldur af, svo hann búi ekki

til totu. Þegar leisturinn er tekinn upp, skal taka upp sex

lykkjum ileira á hvern hælprjón en eru, til að fá mútulega

víðan leistinn. Ekki niá skipta á hæJprjónunum , eða láta

fara saman lykkjurnar af ristarprjónum á hælprjónana, fyr

en búið er að prjóna svokallaða túngu, sem er prjónuð á

þessa leið: fyrst skal prjóna sex uniferðir, þegar búið er

að taka upp, taka svo úr á hælprjóns-oddunum , sem snýr

að ristarprjónunum , seinuslu iykkjuna, og prjóna sex um-

ferðir á milli; svona skal taka þrisvar úr, og prjóna í hvert

sinn sex umferðir á milli. Nú er túngan búín, og nú á

leisturinn að vera mátulega víður. l*á er prjónað fram að

úrtekt, án þess að taka úr eða mæla á hælprjónunum, sem

sumir gjóra. Ekki er hægt að gefa reglur fyrir lengdinni

á leistinum; margir hafa það fyrir reglu, að láta leistinn

verða eins lángan fram að úrlcklinni eins og hann er víður

til, og fer það dável optastnær; fallegra er, að leisturinn

sé fremur í lengra lagi, því hann á fyrir sér að styttast.

Nú byrjar úrtektin: fyrst skai taka úr hverja tíundu lykkju,

prjóna nlu réttar á milli og taka svona úr umferðina í

kríng; prjóna svo níu umí'erðir á milli, taka svo úr hverja

níundu lykkju; prjóna átta rét(ar og laka úr þá níundu

umferðina í kríng; prjóna enn átta umferðir á milli, taka

svo þá átlundu úr í úrtektar-umferðinni og prjóna sjö um-

ferðir á milli; svona skal úrtektin gánga, að einlægt fækka
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lykkjurnar niilli úrtektanna og umferðirnar sem prjónaðar

eru á miIU, t. d. sex næst, svo fimm. og frameptir því,

einsog áður er sagt, þángað til ekki eru nema fjórar lykkjur

á prjóni; þá skal draga uppúr og sauma vel fyrir. Bezt er

að prjóna allt á heldur digra prjóna, svo að prjónlesið verði

mýkra og láti betur eptir.«

Það sem næst liggur fyrir oss að gjöra við tóvinnu

vora, til að bæta hana, er að koma sér saman við kaup-

menn um lag á henni og um það, hverju maður helzt á

að sinna, því mikil árabreytíng er á því, hver tegund tó-

vörunnar er útgengilegust. IMenn œtti að gánga í smáfelög

í sveitum um þetta mál, og fá kaupmenn til að útvega

sýnishorn af hverri varníngslegund , eins og hún ætti að

vera (bandi, sokkum, háleistum, vetlíngum o. s. frv.), með

verði því sem á því væri. Á sama hátt ætti þeir að taka

sýnishorn af þesskonar dúkum eða öðru, sem unnir eru

annarstaðar og vel mœtti vinna úr íslenzkri ull, svosem

sængurábreiður, gólfábreiöur o. fl. — þegar fólk væri komið

uppá að vefa þetla, ætti kaupmcnn að taka með sér tit

reynshi, og með því móti útvega íslenzkum varníngi kaup-

endur og koma honum í áht. Með þessu móti yrði almennt

kunnugt, hvernig tóvinnan ætti að vera til að vera út-

gengileg, og þá yrði allar breytíngar, sem á hana gæti

komizt, öllum Ijósar og skiljanlegar, og þessvegna notasælar.

Gæíi þessi félög smásaman stækkað og haft meira um sig,

væri það því betra; þau færi þá líklega að gefa verðlaun

fyrir framúrskarandi tóvinnu, og byrja á ymsum öðrum

fyrirtækjum, sem útheimta meiri sanitök og meiri efni, en

sem mundu geta komið að góðum notum. þau færi líklega

að finna, að menn hefði meira gagn af að fá sér einfaldar

vinnuvélar, til að flýta fyrir, og á íslandi vœri kostur á slíku,

þar sem bæði er nógur hestakraptur og vatnskraptur til að

koma ahskonar vinnuvélum á gáng, sem eru ekki slærri en

þar þarf á að halda. l*á fyrst, þegar vér erum komnir
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uppá að temja nátlúruöflin oss til hjálpar, getum vér vænt

að hafa fallan hag af tóvinnu vorri, og ])á fyrst getum vér

væntj aS hún geíi oss fullan arð.

6. TÓLG.

Magnús Stephensen. Bendíng um lólg. KlausUirpósl.

1823, 70-79.

Flot og tólg hafa án efa í fornöld verið mikiU hluti

af varníngi tslendíngaj og að minnsta kosti í Noregi hefir

mikið orð farið af, að fsland væri auðugt af þessari varn-

íngstegund
;
þessvegna var það spottnafn islendínga í Noregi,

að kalla þá »mörlanda'>, en Norðmenn hafa ætíð átt hart í

búi um feitmeti, og þurft að kaupa til búa sinna. Pegar

vér vitum fyrst til, hvað fiutt var frá íslandi af varníngi, er

lólgin ein af þeim vörutegundum, sem nemur töluverðu,

og sala hennar helzt stöðuglega við. þó er tólg ekki verð-

sett í kaupskránum fyr en 1776, og mætti þar af ímynda

sér, að landsmenn hefði ekki fyr selt tólg, heldur lifanda

peníng, og kaupmenn sjálfir látið bræða tólgina. Vér skul-

um telja hin sömu árin sem fyr eru talin, og rinnum vcr

þá að utan er íhUt af tólg:

ár 1624 134,800 pund.

— 1C30 53,500 —
— 1734 125,552 —
— 1743 152,096 —
— 1753 139,936 —
— 1764 116,112 — í

— 1772 36,144 —
— 1779 ....... 194,908 —
— 1784 78,087^ —

') Itech. Orn Haridelen paa Island. bls. 87, 80, 97; Skýrsl. um
landsh. I, 79.
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Eplir að verzlunin breytlist iieíir þessi varníngsgreiii

aukizt töiuvert, sem og eðlilegt er, eptir því sem fjárfjöldinn

hefir aukizt
,
og cr talið í verzlunarskránum utan flutt:

ár 1806 191,664 pund,

— 1816 362,599 —
— 1840 440,979 —
— 1S49 646,874 —
— 1855 932,906 1 ~

Tólg sú, sem frá íslandi flyzt, er að mestum hluta

sauðalólg, og þegar hún er hrein, er hún í miklu gengi

til þess að hafa hana í kerti, er þá annaðhvort steypt úr

henni einsog hún er, ef hún er hrein og góð, eða hún er

hreinsuð á ný, þannig, að ohuefnið eða filan [elam) er

skiiin frá tólgarefninu, sem vér getura iíaliað storkuna

(stearin)^ og síðan eru búin til kerti úr storkunni, sem

eru skjallahvít og eru í miklu gengi, því þau eru bæði

hrein og björt, drjúg og hreinieg, og brenna upp svo

sjáifkrafa, að aidrei þarf að taka af þeim skar. Munurinn

á veröinu cr svo mikili, að þegar pund af tgig kostar 24

sk. eða 4 rd. lísipundið, þá kostar iísipundið af einföklum

kertum 4 rd. 48 sk. , en af storkukertum (stearin-kerUim)

10 rd. 64 sk., eða fjögur mörk pundið. Svo mikill verð-

munur getur fram komið með því að bæta vöruna og kunna

rétt að fara með hana. Hin íslenzka sauðatóig er í sjálfri

sér ágætlega góð, og kertasteyparar sækjast eptir henni

vegna þess hún hefir minna fituefni í sér en önnur tólg,

og er þessvegna hentug til að gjöra úr storkukerti, þess-

vegna gengur hún ágætiega vel út, einkum ef hún er hrein

og góð, því ef hún er óhrein eða biönduð, þá gefur að

skiija, að sá sem kaupir hana tii kerta verður að hreinsa

hana og bieiicja, og gengur þá svo mikið úr henni að htið

verður eptir, og þetta litia þarf cnn ymsa meðferð lil að

') öig. Hanscn í SUýrsI. um landsh. I, 79, 93, 611.
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geta orðið að ásjálegum og útgengilegum kertum. Frá

Rússlandi kemur einnig mikið af tólg, en það er mest

nautatólg, sem er miklu Jakari en hin til kerta og þess-

vegna í lægra verði. Ef vér nú héldum tólg vorri lireinni

og vandaðri, þá hefðum vér í hcnni góða varníngstegund,

sem ætíð væri útgengileg, og þegar lengra kæmist gætum

vér án efa með góðum hagnaði steypt kerti og sent utan,

sem ekki er dæmalaust, því 1848 voru flutt frá Húnavatns

sýslu einni 3735 pund í kertum, og frá íslandi alls 3838

pund. En það er ógæfa vor hér í þessu efni eins og

annarstaðar, að margir hafa annaðhvort enga hugmynd um
sinn sanna hagnað, eða þeir skeyta ekki um að leita hans

öðruvísi en eptir gömlum vana, og margir kunna að vera

þeir, sem hugsa, að kaupmaður hveti sig til af tómri eigin-

girni að vanda tólg sína og aðra vöru, til þess hann geti

sjálfur haft allan ábatann; en þessu er ekki svo varið, því

að vísu hefir kaupmaður ábata á að hafa ætíð bezta varn-

íng, en alþýða hefir það iíka, einsog dæmi eru til degi

ijósari
,

því hvað er það sem hefir hækkað verð varníngs

vors á seinni árum annað en einmitt það, að kaupmenn

hafa fengið hann betur borgaðan í öðrum löndum? — Vér

finnum það æ.tíð, þó ekki sé fyr en vorið eptir, hvort kaup-

menn hafa selt heppilega íslenzku vöruna haustið fyrir, eða

ekki. Ef vér nú vönduðum t. d. tólgina, þá yrði hún

almennt eptirsókt, ekki að eins í Danmörk, heldur og í

Noregi, á Englandi og víðar, en nú er það almennt óorð

á henni, að hún sé óhrein, blönduð með nautatólg, gul

og gömul. Þetta er líklega í upphafi sprottið af því, að

menn hugsa að hafa pundatöluna sem mesta, til að láta í

kaupstaðinn, en það er eins og með höfðatöluna á skepn-

unum, að ef varan er slæm, þá eru 100 pund af henni

minna verð en 50 pund af góðri vöru, og í raun og veru

eru þau verri en ekkert, því þau geta spillt góðri vöru

annara, og komið óorði á allan landsins varníng ef ilia viU

H



65
t

til, sem hverjum gefur að skilja, ef þau hitta þá fyrir, sem

ælla að byrja að kaupa islenzka vöru og nota hana. Svo-

sem til dæmis um, að þetta er satt, skulum vér geta þess,

að í Kristjánssandi í Noregi fékkst ekki 1859 meira en 16

skildíngar (norskir) fyrir íslenzka tólg, þar sem gefnir voru 24

skildíngar fyrir vel hreinsaða norska lólg'. l*að er þriðj-

úugs munur, og eínúngis fyrir illa verkun.

Annmarkarnir á meöferð iólgarinnar hjá oss eru þeir

helztir, sem áður er sagt, að mörinn er víða ekki tekinn nýr

og hreinsaður; hann er lagður saman moð blóði og tægjum,

eitlum og óhreinindum, opt með óhreinum höndum þeirra

sem slátra; hann er látinn verða gamall áður bann er brædd-

ur; aðferðin viö bræðsluna er ekki góð, og að síöustu

er hlandað í nautatólg og hverju sem menn geta tilfundið,

hamsar og allt tekið með til að drýgja vigiina, en jafn-

framt í raun og veru til að spilia verðinu, meir en við

þann muninn, sem iólgin þýngist á skálunum. það er ein-

hlítt meðal, ef vér viljum bæta tólgina og sjá vorn eiginn

hag, að forðast þetta, og þar með að taka upp einfalda

meðferð á mörnum og bræðshi tólgarinnar, sem er livers

eins meðfæri ef hann hefir að eins rækslu á því, og svo

mikla hngsun um sjáifs síns hagnað, að hann ncnni því.

þessa einföldu meðlerð hefir Magnús Stephensen kennt, og

kveðst hann sjálfur, ásamt mörgum fieirum, hafa reynt, að

hún væri hvað bezt tii að fá góða tólg:

l'egar slátrað er þarf nál^væmlega að gæta þess, að

hvorki blóð né óhreinindi fari í mörinn. Nú skal taka

mörinn glóðvolgan og hnoða hann svo vandlega sern bezi

veröur, þar til hann verður jafn og samþéltur, eins og

brauðdeig; allar slýjur, sem ekki hnoðast sundur, tekur

maður úr. Jafnóðum og maður heíir hnoðað lœtur maður

M MaUhicsen verzlunarfulltrúi 4. Mai 18G0.

5
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það sem hnoðað er í pott, sem er yfir hægum glæðum, eða

við jafnan og drjúgan hila. Varast skal að láta loga undir

pottinum, svo hitinn verði ekki of megn, en bezt væri að

hafa tvöfalda potta með vatni milU fóðra, sem væri hitað

með vissri tempran, og bætt í jafnóðum og gufar upp, því
-

þarmeð verður ætíð hægra að halda jöfnum hitanum
,
og

bræöslan verður jafnari og drjúgari. Að réttu lagi ætti

ailir að ciga sér hitamæli, til þess að vita hvað hitanum

liði. l*að er grundvallarreglan , að hitinn sé jafn og hægur,

en ekki snarpur. Maður iætur pottinn hálíTulIan af mörnum,

sem hnoðaður var eins og fyr var sagt, og þegar mörinn

fer að bráðna hrærir maður vel í, svo hið brædda komist

ofaná, en hið óbrædda til botns. það sem bráðnar fleytir

maður jafnskjótt ofanaf, og varast að það sviðni við pottinn

eða ofstikni, og síar það í hreint ílát eða pott. Með þessu

móti vinnur maður þrennt: 1, þá næst mest tólg úr mörn-

um og verða minnstir harasar; 2, tólgin verður hvít, hörð

og góð, og aldrei þrá, ef hún stiknar ekki af ofhita; hún

rennur ekki heldur niður í kertum; 3, menn spara sér að

brytja og saxa mörinn, og þó hann sé saxaður verður hann

aldrei bræddur svo, að ekki verði miklir hamsar; fari maður

síðan að bræla þá, fær maöur tólgina flekkótta, Llakkleita

eða gulleita, sem rennur niður ef hún er höfð í kerti.

Sé tólgin bræld eða þrá, verður hún aldrei bætt svo,

að hún verði góð, en þarámóti ef hún er blökk og óbragð-

leg, þá má gjöra hana hvíta og harða, og drjúgari til

kerta með salmíaki og áluni, en þar á er þó töluvert vand-

hæfi, að menn skemmi ekki fyrir sér þegar menn vilja bæta;

enda þurfa menn ekki á þessu ráði að halda, ef menn fylgja

hinum einföldu ráðum sem áður eru gefm, og margir hafa

reynt til fuUnustu. Hér er í rauninni um mikið að tefla,

því einskildíngs munur á hverju pundi af tólg er 10,000

dala munur fyrir alit landið, og sjáum vér þar enn Ijósan
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YOtt, hversu iandsins almenna gagn er í raun og veru allt

byggt á, að hver emstakur maður vandi verk sín og gjöri

skyldu sína. í þessu efni œtti maður því fremur að geta

vænt þess, sem hið almenna gagn er hér samtvinnað gagni

hvers einstaks, svo að sérhver einn getur vænt sér áhtlegs

hagnaðar einúngis með því, að fylgja einfuldum reghim, og

sýna nokkurn þrifnað og nokkra vandvirkni.

7. SAUDAKJÖT.

Vér höfum áður skýrt frá, að nautakjöt hefir verið

flutt utan af íslandi á fyrri öldum, þegar kúabú voru þar

meiri en nú eru; en nú á síðari límum heíir ekki annað

kjöt verið flutt utan, svo neinu nenii, en sauðakjöt. Naut

eru einúngis seld í kaupstaði lil sláturs eða til matar út-

lendum skipverjum, en sauðakjöt er nú venjulega saltað

niður í tunnur og flutt utan, helzt til Kaupmannahafnar,

og selt þar. l*essi varníngur hefir lengi haldizt við, og

eptir því sem ráða má, þá er hklega sama meðferð á honum

enn í dag, eins og hún var fyrir 200 árum síðan. En það

er einkennilegt við þenna varníng, að hann er tilbúníngur

kaupmanna sjálfra, því það er venjan, að þeir kaupa féð á

velli og láta sjáHir slátra og salta kjötið niðar, og svo mua

ávallt verið hafa, því svo er gjurt ráð fyrir í kaupskránni

1776, sem er hin fyrsta er setur verð á nýtt kjöt, og segir

að landsmenn slátri í kaupstaðnum. Áf sauðakjöti helir

verið fíutt frá íslandi eptir verzlunartöfíunum

:

ár 1624 2537| tunnur.

— 1630 946i —
— 1734 4032 —
— 1743 5277^ —
— 1753 4430 —
— 1764 4138 —
— 1772 1528 —

5*
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ár 1779 698"!^ tunnur.

— 1784 1628^ —
Hver tunna er nú lalin að vigt 14 lísipund, og inun

það vera eptir gömium sið. Eptir verzlunarbreytínguna

1786 er flutt utan frá Islandi:

ár 1806 ....... . 2966 tunnur.

— 1816 1111 —
— 1840 737 —
— 1849 1235 —
— 1855 3362 —
— 1859 1900 —
— 1860 400 2 —

Vér getum ráðið af þessu, að um miðja átjándu öld heílr

verið mest flutt af kjöti frá íslandi, en síðan minna, og

kemur það án efa l)æði af því, að menn sækjast minna

eptir íslenzku kjöti en fyr, vegna þess, hversu það, er iUa

verkað, enda mun verkun þess vera að tiltölu lakari nú

en áður, við það sem annarstaðar er, því hjá oss stend-

ur allt við sama og forn venja heflr verið, en aðrir hafa

tekið sér fram, og eru nú vandlátari með meðferð á kjöti

en fyr; og meðfram einnig af því, að íslendíngum mun
ekki vera útbæriseyrir í kjöti sínu, nema þeir fái það

betur borgað en kaupmenn vilja eða geta gjört, þegar þeir

fá það ekki selt fyrir hærra verö en nú tíðkast.

Enginn getur efazt um, að íslenzkt sauðakjöt hljóti

að vera í sjálfu sér svo gott sem sauðakjöt gelur bezt

oröið, ef rétt er með það farið; það hlýtur því að vera

handvömm ein, og meðferðinni að kenna, að það gengur

') Bccíi. Om nanílclcn paa Islnnd. bls. 89, 87, 97^ Sig. Hnnscn

í Skýrsl. um landsh. I, 79. — Árin 1704-1772 cr þcss gclið,

að fluUar haQ verið utan 7 tunnur árlega aT söUuðum sauða-

lúngum.

Slg. Hansen í Skýrsl. um landsh. á ísl. I, 79, 93, GIO; Dag-

bladet 11. Januar 1801.
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ekki út nema til fæðu handa tukthúslimum eða þeim, sem

fátæktar vegna gángast fyrir því, að það er með vægara

verði en annað kjöt, og þetla kemur aplur þar af, að það

er áhtið lakara. Gallarnir á meðferð þess eru aiiðfundnir

á því, að samskonar kjöt er fíult frá íslandi saltað niður

frá einslöku mönnum, og er þá svo gott sem nokkuð salt-

kjöt getur verið. En þessir galiar á meðferðinni eru marg-

báttaðir, og á ymsum orsökum grundvallaðir. Fyrst er

slátrunin hroðaleg og óhreinleg, og er það því að kenna,

að allt gengur í í'umi um sláturtímann
,

og allir eru þá

slátrarar sem geta skorið kind á háls
;
þá er mest hugsað

um að afgreiða verzlunarmennina, fylla tunnurnar og koma

skipinu af stað, en minna um hitt, að vanda svo meðferð

á kjötinu, að það verði sem bezt verzlunarvara, enn síður

það, að breyta til um meðferð á því, eða bœta hana, eða

taka upp aðra belri. það er einn af liinum gömlu ann-

mörkum, að kjötið er ekki vandlega skilið að eptir tegund-

um sínum, úngt frá gömlu o. s. frv.
; þó er enn skaðlegri

sá, að hvorki saltið né söltunin er í neinu vönduð: saltið

er gróft, og söltuninni er hroðað af. par við bætist, að

kjötið er pressað í tunnunum, líklega til flýtis, svo sterk-

lega, að úr því fer allur vökvi, og það verður hart eins

og steinn þegar frá höur, og eiginlega enginn manna-matur.

l*að er og auðséð á kjötinu, að því er rétt eins og velt

innanum öll óhreinindi, bæði á jörð og af, og þetta gjörir

það svo ótótlegt, að þrifið fólk býður við, og verst þó, að

þessi óhreinindi eru svo grómtekin, að þau verða aldrei til

fullnustu þvegin af.

Að svo miklu leyti , sem fé væri selt til slátrunar á

íslandi, og kjötið haft til verzlunarvöru
,
þá er það ætíð

aðalregla, sem er ómissandi, að halda kjötinu öldúngis

hreinu þegar slátrað er og þrífa það vandlega. Eu að öðru

leyti ællum vér, að miklu betra væri að haga meðferð á því

öðruvísi, og væri það helzt með tvennu móti. Ef á þyrfti
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að halda fljótri afgreiðslu, þá virðist oss að bezt væri að

geyma kjötið í þéttum kössum, matuiega stórum, leggja

kroppana niður sem iieilasta, núa þá vel alla í fínu salti

og leggja þett niður; með þessu móti, ef vel væri frágengið,

gœti kjötið haldizt nýtt og óskemmt um 6—8 vikur, meðan

ferðin varir allra lengst til Kaupmannahafnar, og mætti þá

selja það eins og nýslátrað með fullu verðí, eða búa um
það í salti, einsog menn vildi. En öllu betra væri þó hitt,

að hætta öldúngis þeim tilbúníngi á kjötinu sem nú er, og

sem ekki er, ef satt skal segja, nema öUum til skaða og

skammar, og taka upp þann mátann, sem nú er að verða

œ almennari, að sjóða kjötið niður á enskan hátt í lopt-

heldar blikkdósir, svosem tvö pund í hverri. þegar það er

gjört, getur kjölið haldi/t svo iengi sem vill, og skemmist

aldrei, ef þar kenist ekkert lopt að. l*esskonar niðursoðið

kjöt flytja Englendíngar nú um allan heim, og hafa fyrir

nesti á lángferðum, bæði á sjó og landi, er það selt svo

dýrt, að það borgar sig miklu betur að verka það á þann

hátt, því á Englandi er hver tveggja punda dós seld fyrir

herumbil 78—80 sk. , eða pund af kjötinu soðnu herumbil á

36—40 skild., og má þaö heita nokkur munur frá 10— 12

skildíngum, sem nú þykir vel borgað fyrir íslenzkt sauða-

kjöt í Kaupmannahöfn, með þeirri verkun sem nú er á því.

IVJeð því móíi gæti kaupmenn gefið belmíngi meira fyrir

sauðakjöt en nú, og væri það alimikill munur.

íJjá búmönnum á íslandi er það gamall siður, að hafa

hángið kjöt og skamta það til hálíðaniaUir. Vér skulum

nú enganveginn telja eptir Iijúunum, að þau fái allan góðan

viðurgjörnmg, því líað eiga dygg hjú skilið framar llestum

öðrum
,

og mörgu góöu hjúi þykir einna skemtilegastur

hátíðabragur að hángikjötinu. En ckki cr því að leyna, að

hángikjöts-tilbúníngurinn, einsog hann er hjá oss, er til

mikilla ódrýginda í búi
,
og sviptir bæði húsbændur og hjú

margrl máltíð með mörgum liagnaði. Yfirhöfuð að tala eru
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einætis máltíðir af fíestum mat bœði dýrar og óhollar, frá-

lekinni mjólkinni, en það er boUast að blanda matarteg-

undum saman, og einkum kjötmat og fiski, við jarðará-

vöxtö, svosem korn (brauð), kálmeti, jarðepli o. s. frv. —
Ólafur Stepbánsson reiknar, að veturgamall sauður sé nóg

máltíð banda 30 manns, og gamall sauður banda 50, soðinn

í spað, þarsem þeir hrökkvi ekld hángnir fyrir helmínginn ^
Hann bendir þar jafnframt til þess, bversu mikill sparnaður

sé að kálræktinni tii búnylja og matarforða, og verður aldrei

ofsögum sagt af því, eöa ofmjög hvatt til aö mela kálgarða-

ræktina einsog bún er verð, því hún getur verið eina af

aðalstólpunum undir góðu búi á íslandi.

8. SKINNAVARA.

Egill I'órh al la so n : StiUt ágrip um vcrkun Grænlcndínga

á selaskinnum til báta og fatnaðar. — Félagsr. VIU, 172—178.

Magnús Stephensen: Um skinnaveYkun (íimta búskapar-

hugvekja}. Klausturpöst. 18ií0, 113—119, 127— Í33, 144—1465

1821, 64-G5.

Baldvin Einarsson: Fáein orð um helztu atriði skinna-

vcrkunar, cða um að barka og súta skinn. — Armann á al-

þíngi IV, 138—171.

Um verkun þcirra skinna, sem til skinnklæða ciga að

hafast, og um hirðíngu skinnklæða. — Bóncli, bls. 38—41.

Nautabúðir eru í öðrum löndum mikill líaupeyrír,

en bjá oss er lángt liðið síðan vér böfðum þœr aflögu til

verzlunar, svosem fyr gátum vér. — Á seinni tímum höfum

vér mest baft sauðaskinn og lambskinn til sölu, geita-

skinn, selaskinn, tóuskinn. Af því það er gaman að

jafna þessum tegundum varningsins saman sín á milli, þá

skulum vér tilfæra hvað utan er flutt af þeim á sömu árum

og vér böfuni áður tilgreint, eptir því sem verzhinarskrárnar

skýra frá:

Félagsr. V, 86.
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C3
«5

^ P5 P P cS íCJQ

S P5* fS & ^í' 2* ^ 2'

ár 1624 231 691 16,219 19,515 77 + 20 38 270 + 364

— 1630 174 89 6,215 5,864 21 + 4 122 122 + 190

— 1734 31 » 37,409 22,126 62 » 162 +266
— 1743 62 « 45,346 8,906 8 » 248 + 316

— 1753 16 « 40,494 1,941 52 45 8 + 10

— 1764 11 1 38,733 6,391 96 19 14 + 29

— 1772 22 •> 13,709 1,637 28 » 80+130
— 1779 1 » 3,836 11,908 146 »> '304 + 395

— 1784 » » 20/722 » 25 ^ « »

Frá því að breylíagin varð á hinni íslenzku verzlun

hefir þessi skinnavara verið flutt frá ísiandi
,

eptir því sem

verzlunarskýrslurnar tilgreina frá hinum sömu árum sem

vér höfum áður tekið til dæmis:

i g i i 1. I I 1- I
S-aQ ^ 5? ^ ^cí=3 ^ rí- H— t,— ^ o: l:* C
I § g- g g I P P o

ár 1806 (engin) 32,803 7,427 » » 145
,

— 1816 » ~53Í^9 » » 1243

— 1840 » » 5,105 10,961 » 124 218

— 1849 » » 3,745 13,405 804 » 396

— 1855 » 12,712 29,385 385 » 367 ^

það sem vér tökum helzt eptir um þenna varníng er,

eins og vér höfum áður sagt, að skinnavara af nautpeníngi

er nú ekki föl hjá oss, og hefir lengi ekki verið; kemur

Suinar skýrslur scgja, að á árunum 1704—1772 haG vcrið fiuuar

frá Íslandi uð mcðaliali 71 nauuliúd árlcga.

2) Ðcch. Om Handclen paa Island, 87—89, 97-98; Sig. Hansen í

Skýrsl. um landsh. I, 79.

3) Skýrsl. um landsh. I, 79, 95, ÖIC—617.
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það af því, að kúabúunum hefir hnignað að ölUi satnlöldu

inikið síðan á seyljándu öld, en fólksfjöldinn meiri, ogþarfþví

á ölki sínu skóleðri að halda. Sauðaskinnin eru án efa öll,

eða mestmegnís að vísu, af því fé, sem seít er í verzhmar-

staðina til slátrunar, enda eru þau flest um það tímabii,

þegar mest var fluLt utan af kjöli, um miðja átjándu öid.

Lambskinnin vekja óskemtilegar hugleiðíngar um búhölda

vora, því vér getum hérumbii niiðað árferðið og ásLand

manna á milli á vorin eplir lölu lambskinna þeirra sem

koma í kaupstaðinn. þegar gott er í ári, og féö alll í góðu

standi vel fram gengið, þá þurfum vér ekki að hugsa til

að finna mikið af lambskinnum í verzkmartöflunum , en

þegar hefir verið harður vetur, og einkum illt vor ofaná,

aliar ærnar dregnar fram horaðar, svo þær fæða ekki lömb

sín, og sumt veltur útaf, bœði œr og lömb, þá er lamb-

skinnasalan í blóma sínum. Lambskinnasala vor er því

fremur ómennsku og óláns vottur, en hitt, emsog auðsætt

er, því þó aldrei væri lambið sett á velur, þá munar það

miklum hagnaði að lála það lifa sumarið yflr, þegar það

kostar ekkert, og skera það að Imustinu til, annaðlivort

dilk eða haustlamb.

Skinnaverkunin hjá oss er nú því miður, og hefir lík-

lCga ætíð verið, þvínær engin
,
og þótt ritgjörðir þær, sem

nefndar eru í upphafl greinar þessarar, hafl geflð þarum

nokkrar reglur, sem án efa munu vera góðar, og svo

lagaðar, að hver einn sem vili geti fylgt þeim, þá ber

ekki á að þær hafi veriö teknar til greina almennt. Nú er

þaö þó hæ.gt að sjá, að skinnavaran getur á íslandi verið

ein hin bezta varníngstegund, þó aldrei væri nema vér

seldum hrá skinn, en þó einkum ef vér gætnm verkað þau

vel til þess sem þarf til búa vorra sjálfra. Góð verkun og

þrifnaður á skinnunum gjörir þau haldbelri og hentugri til

hvers sem vera skal. þar með verða þau drjúgari, eða

með öðrum orðum, maður þarf færri skinn til heimilis síns
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og getur selt því fleiri, og þar er enginn efl á, aö sútarar

eða skinnarar mætti geta haft fulla alvinnu víða á íslandi

með því að verka skinn, bæði til sölu og fyrir undirgjöf

handa þeim, sem ekki geta verkað sjálfir. Með því mætti

íslandi ávinnast töluverður ábati.

Vér skulum nú hér einúngis tala um þá skinnaverkun,

sem til bús þarf, svosem til skóleðurs og skinnklæða, og

verður það þá fyrst fyrir oss, að allir kvarta um haldleysið,

sem er í því fólgið, að skinnin eru hvorki þétt, og heldur ekki

góð til slits, því þau eru fúagjörn, gljúp og meyr í sér.

l^etta kemur af, að skinnin eru ekki hreinsuð nýflegin, og

harðna svo upp með kjöttægjum og límvökva þeim sem í

þeim er, en undircins og skinnið vöknar aptur, þá ieysist

þetla í sundur, og feygir alU skinnið, svo það verður bæöi

gisið og fúagjarnt. Öil skinnaverkunin er því fyrst og fremst

undir því komin , að ná úr skinnunum allri fitu, kjöttægjum

og holdrosa, þarnæst að gjöra þau stinn og seig og þétt.

Pegar um nautshúðir er að gjöra, eða hrossaskinn, þá skal

verka þær húðir á þann hátt, að leggja þær nýflegnar í vatn,

helzt rennanda, í tvö dægur. l>á skal taka þær upp og

breiða þær, með holdrosann upp, á sívalan ás. Nú sezt

maður upp á ásinn, og skefur með íbjúgu járni, sem til

þess er gjört, staðgott en ekki beitt, allan holdrosa (Tg

himnur innan úr skinninu, og færir það fyrir sér á ásnum

eptir því sem þarf, þartil það er allt hreinsað. Nú getur

maöur búið sér til kalk^, með því að brenna krákuskeljar

þartil þær molna í dupt, lála svo dupt það í góöan stamp

og slá vatni á, þá rýkur úr skeljaduptinu
,
því það er kalk,

og ólgar það, en maöur heliir í það smásaman vatni, þar

til það hæltir að rjúka, og heitir það þá slökkt (leskjað)

*) Sveinn Pálsson. Um kalkvcrkun íif jörðu og sieinum, með litlum

viöbœli um Ull)úníng skcijíikalks. (1789). Fc^lagsr. IX, 01-143.



75

kalk, en óslökkt (óleskjað) kalk heitir áður en vatninu er

heilt í. l*etta kalk hrærir maður nú sundur í vatni, þó ekki

svo, að það leysist allt upp, og lætur nú húðina vera í

þessu í einn, tvo eða þrjá daga, en snýr henni opt, þartil

menn flnna hárið farið vel að losna. Nú lætur maður

húðina aptur í vatn rennanda um tvö dægur, og þvær vel

úr kalkið og öU óhreinindi; síðan hengir maður hana aptur

upp á ásinn , með hárraminn upp
,
og skefur nú hárið af

með sköfunni, á sama hátt og holdrosann áður. Þeir sem

ekki hafa kalk, núa holdrosann vel í muldu salti, vefja síðan

saman húðina og leggja í heitt hús, svosem í fjós, þartil

af henni kemur súr rotnunardaun og maður tínnur hárið

losna; þá tekur maður og skefur hárið af og skolar síðan

húðina vel í rennanda vatni. þessi er undirbúníngur skinn-

anna, en þar til kemur sú aðferðin, sem er höfð til að

styrkja þau og þétta, og það er að búa til á þau bólgu-

seyði. Pað er annarstaðar gjört úr byggi með súrdeigi í

volgu vatni , en hjá oss mundi þartil nægja snarpvolg

nijólkurmysa. í þetta eru skinnin látin, og mega þau liggja

þar um hríð, en maður telíur þau upp við og við og lætur

þau ofaní aptur, þartil maður sér þau eru orðin þrútin upp

og bólgnuð, og að mestu gagnsæ. það er merki þess, að

þá er úr skinninu allur sori, óhreinindi og límvökvi, og er

það þá búið undir að barka það eða súta, og eru til þess

ágætlega hentug efni á íslandi, sem er lögur af víði, sortu-

lýngi, beitilýngi og ymsum grösum, svo sem heimiiisnjóla

rót og leggjum og mörgu fieira, sem sjá má í Grasafræði

Iljaltalíns, Grasnytjum sira I5jörns Halldórssonar, og mörgum

öðrum íslenzkum rilum; lelur Magnús Stephensen þetta allt

upp greinilega. l*egar lögnrinn er sterkur, verður húðin

gagnbörkuð á nokkrum vikum, en sauðaskinn á nokkrum

dögum, og verða þessi skinn margfaldlega. haldbetri en þau,"

sem eru tekin til sKts eptir að þau hala verið hert með

öllum óhroðanum, rétt eins og þau komu af skepnunni.
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9. BEIN.

Þórður Sveinb jar na r so n : Uni nautkinda og hrossa boin

sem verzlunarvöru. líúnaðarrit Suðuratnlsins Ilúss og bústjörn-

arfélags, I. 1, 47— 5i.

Það er ekki mjög lángt síðan, að menn fóru að taka

upp að búa sér lil úburð og blanda hann og gjöra hann

að verzlunarvöru
,
einsog hvað annað, sem menn geta haft

not af. Menn höfðu þá rannsakað jörðína og fundið efni

hennar, og séð það, að þegar hún ber ávöxt þá er það

með öðrum orðum svo, að hún veitir fæðu ogfóðurað nokkru

leyti þeim gróðri, sem á henni vex. l*að efni, sem þessi

gróður þarf með, tæmist úr jörðinni, og hún getur ekki

ár eptir ár fædt þann sama gróður, eða boriö sama ávöxt,

nema henni sé bætt upp það efni aptur, sem sú gróður-

tegund heíir tekið frá henni. þessvegna hafa menn tekið

uppá ymsum ráðum, til þess að frjófgimarefni jarðarinnar

geti haldizt við og ekki mínkað, og miðar þarlil bœöi sáð-

skiptin, það er að sá sínu sæðinu hvert árið eptir annað í

sömu röð, til þess að hvert þeirra undirbúi jörðina undir

hitt, sem á eptir kemur, og sömuieiðis tilbúníngur áymsum
áburði, sem menn velja eptir því, hverra efna jörðin helzt

þarfnast^. Eptir að menn fengu gufuna fyrir ambált, þá

\ar hægt að vinna það mart í þessu efni sem áður gat

engum dottið í hug, því nú þarf ekki annað en setja sér

gufuvél og láta hana mala saman hvað sem menn vilja.

Englendíngar hafa fyrstir manna komið þessu á lopt, og

hefir hið afarháfa verð á öllum landvörum valdið því,

einsog hverjum gefur að skilja, því þá fer það að borga

sig fyrir bóndann að rækta vei jörð sína og bú sitt, þegar

hann getur séð vissan og milíinn arð vinnu sinnar, svosom

IJm þetta er lalað grciiiileíia í stuUu ni/iti í noltlíruni rití.'jörðum

um jarðyrkjuna á íslíindi í Nýjuni Félaíi.sriiuni (IX. oíi X. ári) o}í

j ritgjurð Guðrnundar Olafssonar um íeltunarverlt búndaus.
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hann getur nú, ef liann fylgir réttu ráði. Nú geta Eng-

lendíngar látið guíuna mala sér allt það sem notað verður
-

til áburðar, og hún malar þeim með því guU, einsog Fenja

og Menja möluðu Fróða lconúngi, því ál)urðurinn cykur

jörðinni nýtt gróðrarmagn, en sá gróðnr er lífgun skepna

og manna, og sú auðsuppftpretta, sem er gullvæg, eða

réttara að segja gulli belri. Eitt af því, sem er orðið

verzlunarvara síðan að þetta komst á, eru beinin úr alls-

konar (iývum'„ eru þau möluð í gufumyhium í dupt, og

seld síðan og blönduð með öðrum áburði, og er það at-

vinnuvegur niargra að verzla með bein, láta mala þau og

selja af beinamjöiinu heiia skipfarma, en ahiiúgaíolk og

vinnui'ólk t-ufnar beinunum og selur þau þeim sem kaupa

handa myh^unum. Á íslandi væri nú eugin vanþörf á, þó

vér söfnuðum sjálfir beinum vorum, og möluðum þau; en

meðan dugnaðurinn er ekki orðinn meiri en hann er nú,

þá er betra en ekki þó menn seli það sem þeir geta ekkert

gagn haft af, og er þá cins gott að safna ölhun beinum

saman, sem falla Ul á hverjum bœ, halda þeim hreinum

og selja þau til verzlunar. Áð því sem vér vitum til, var

það fyrst 1832, að Thomas Thomsen í Ueykjavík, verzhin-

arstjóri þeirra Flensborgar-kaupmanna, sendi til Flensborgar

23 skippund
,

og seldi þau þar fyrir 4 rd. skippundið.

Nokkvu síðar (1838) sendi hann A\ skippund af beinum Ul
•

Engiands, en hann gaf 12 skildínga fyrir lísipundið eða

15 mörk fyrir skippundið; vann liann þá fyrir flutníng og

kostnað sinn 9 mörk á skippundinu. í verzlunartöfiunum

finnum vér, að árið 1849 hafa verið fJutt utan frá íslandi

40^ skippund af beinum, og var það mest úr Norðurmúla

sýslu, en 1855 voru einúngis flutt 4 skippund, allt úr

Árness sýslu; sýnist það á þessu, að íslendíngar eru ekki

eins og Grettir sagði um sig, að þeir »IúU laungum að

litluH, heldur má miklu framar segja um þá, að þó þeir

lali mikið um fálækt sina og fálækt landsins, þá gjörist
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enginþjóð nú á tímum stórlátari en þeir, og ólilífnari í að

kasta burtu mikilla penínga virði á ymsan hátt, og skeyta

engum skaða eða fjármissij þegar þeim býður svo við að

horfa. Ef að menn gjöra við , að 200 skippundum af

beinum yrði hæglega safnað í hverjum íjórðúngi iands

árlega, eða 800 skippundum alls, og fengist fyrir hvert

2 rd. 48 sk., þá væri það þó 2000 rd., sem kalla má að

menn fyndi í sorphaugunum
,
og láti liggja þar ár frá ári

og að engu verða, þegar menn hirða það ekki. En þelta

gæti einnig orðið mikíu meira með tímanum, þegar menn

væri farnir að komast uppá að hagnýta það.

10. GErrrÉ, svín, hreindyr.

B(jör!i) JCónsson í Lundi). Stullur og einfaldur leiðar-

vísir um nieðforð h geiifé. Aimann á alþínt^i II, 134—153.

Ólafur Jósepsson íljort. Um hreindyr. (178B). Felagsr.

VUI, 77—104.

Vér getum talað um þessi dýr öU í einu, af því þau

eru öll svo að kalla »milli húsgángs og bjargákiat* í búnaði

vorum; sum haldast við, en þó ekki í miklum metum; sum

eru komin í órækt og fyrirlitníng ; sum hafa verið í eins-

konar virðíng, en geta ekki notið hennar.

Geitféð hefir í fornöld verið víða á íslandi, sem

örnefnin sýna: Geitafell, Hafrafell, Uafratindar
,

Geitaberg,

Geitstekkur, og ótal fíeiri hér og hvar um allt land. Af

fjárlagsskránni hinni elzlu má sjá (Fornbréfasarn I, 162

—

167), að geitfé heflr um ár 1100 verið í viðiíka metum og

sauðfé, og sama er að ráða af verðiaginu í Jónsbók, en í

fjárlagsskránni í Árness sýslu um ár 1200 (Fornbréfasafn

I, 315—317) er geitfé ekki nefnt, og ráðum vér þar af,

að það hafi ekki þá verið haft í Árness sýslu, allrasízt til

neinna muna. Um lángan tíma var það, að geitfé var

hvergi haldið á búi nema í Fnjóskadal , en nú á scinni

árum eru farnar að dreifast af því stöku kindur í önnur
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héruð, svosem í Eyjafjörð og Sltagafjörð, vestur í Dali og

vestur í Yestfjörðuj og suður í Borgarfjörö, en ekkert

austur svo að getið sé. Eigi að siður er geltfé góð eigii

ef vel er á haldið, eins og skýrt er frá í hinni greinilegu

og vel sömdu ritgjörð í "Ármannif, sem þegar var getið.

það er sá eini gallinn, að ekki dugar að fara í geitahús að

leita ullar, en þó þetta kyn vanti ullina, þá er bæði mjóik

og smjör, ostar, kjöt og skinn af því ríkulegt endurgjald

þarfyrir, og allir hafa verið samdóma um, að gjöra engu

minna úr geitfé en sauðfé að öllu samanlögðu. En eink-

anlega eru þær jarðir lagaðar fyrir geitfé, þar sem er

kvistland og góð vetrarhagbeit.

Svín hafa menn haft á íslandi í fornöld svo mörg,

að ótrúlegt mœtli þykja ef örnefnin bæri þess ekki svo

Ijósan vott. þegar á leið heíir svínaræktin mínkað, og það

er helzt á stórbúum að getið er um svín, svosem í búi

Guðmuudar ríka á Keykhólutn. Á sextándu. öld og síðan

munu varla hafa verið svín á búum upp til sveita. IMenn

hafa jafnvel haft óbeit á svínum, og hafa enn í dag, og

mælli geta þess lil, ef það væri ekki ofdjarft lil gelið , að

þetta væri sprottið frá Mósis lögum, eða frá bihiíunni, því Gyð-

íngum er eins og vér vitum bannað að eta óhrein dýr, og

þar með er talið svínið. Það má iinna fleiri atriði hjá

oss, þar sem einskonar gyðíngatrú eða kenníngar frá

Gamla Testamentinu hafa komið fram , að sínu leyti

einsog vér getum rakið viðbjóðinn á hrossakjöti fram til

kathólsku trúarinnar , eða til kristniboðsins , af því að

kristniboðarar vildu framar öllu velíja viðbjóð á því, sem

var ypparsti réttur á borðum í blótveizlum heiðíngjanna.

Á seinni tímum eru margir við og við farnir að koma sér

upp svínum, og hetir það einkum verið í verzlunarstöðum

og kríngum þá, en vér eigum lángt í land til þess, að

svínarækt geti orðið að verulegu landsgagni , sem hún

mundi þó eflaust geta orðið, ef henni væri nokkur alúð
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sýnd. Eptir þeirri kunnáttu sem hjá oss er, getum vér

helzl hugsað oss svín höfö í veiðistöðum og á sjáfarjörðum,

þar sem töhivert berst að aC sjáfarafla, og allskonar úrkasti.

Ef menn eru ekkí vandfýsnir með kjölmetið, geta menn

vel alið svín á þessu nærþví kostnaðarlaust, en sé menn

vandlátari , eða vih vanda cldið betur eða selja svínakjöt

og flesk, þá geta menn alið þau nokkra mánuði, áður þeim

er sh'Urað, og mun það án efa svara kostnaði, ef þeir

færi með sem kynni.

ÍJreindýrin eru, sem allir vita, flutt til íslands fyrst

hcrumbil 1770, og var það tilgángurinn að þau skykli

tímgast þar og verða einskonar búsmali og málnyta, eða

í stuttu máh, að hreindýrið skyldi verða eins nytsamt dýr

á isiandi eins og það er á Finnmörk, Ileynslan hefir sýnt,

að dýrin geta iit'að á íslandi og tímgast, en not þeirra hafa

h'íil orðið, og þessvegna líafa sumir hafizt máls á, að færa

sér þau í nyt á annan hátt en híngaðtil, og haldið, að það

væri handvömm ein, að þau værí ekki tamin og haklln sera

ahdýr. En þó tilgángurinn mcð flutníng þeirra til landsins

liafi \issnlega verið góð(U', þá höklum vér þó, að skaði

og ábati af þoim hafi hcrumbil eða þó tæpast jafnað sig,

og að miklil ókunnugieiki, annaðhvort á dýrunum og

þeirra eðli, eða á landinu og á landsmönnum, eða hvoru-

tveggja, hafi íýst sér þar, er menn ímynduðu sér að þau

gæli orðið að notum öðruvísi en til veiða. l*eir sem eiga

að hafa not af þessum dýrum, veröa að vera þeim og

þeirra eðli háðir; þeir verða að vera einskonar hjarðmenn,

off fy'^jíi hjörð sinni
,

því þeir iifa mest af henni. þanníg

lifa Finnar, þeir búa þar sem hreinar þeirra hafa haga, og

þegar hagalaust er orðið, og dýrín leita sér að annari

beit
,

þá verður Finnurinn að fylgja eplir með alU sitt

hyski. riann verður því að búa í tjöldum eða gömmum,
leita til fjalla stundum og stundum til fjöru, alU eptir þvf

sera dýrum hans hagar. En þetta er ckki búnaðarháttur
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eða eðli íslendínga, og því verða þeir aldrei hreindýra-

bændur. Nú skyldi menn þá hugsa, að þeir gæti náð

viUidýrum og tamið, og vanið þau þannig sér til nota; en

bæði sýnir reynsian, að það hefir aldrei heppnazt, og það

hefir iJjörtur prestur einnig sagt í ritlíng þeim, sem vér

þegar nefndum, zfð vilt hreindýr yrði trautt eða aldrei tamin,

enda eru þau lireiridýr, sem kðlluð eru tamin, meir en

hálfviU og mjög óslýrilát, en þau hin viltu, sem tekin

verða til tamníngar, hlaupa fyr eða síðar frá manni og í

hóp hinna viltu, og nást þá trauðlega aptur. Ef hreindýr

ætti að verða nokkur hústofn á íslandi, þá yrði að fá

þángað Finna, sem byggi á sinn hátt með hjöröum sínum,

og er það efasamt, hvort þarmeð væri nokkuð verulegt

áunnið, því þeir yrði þá að ílytja með sér hjarðir sínar af

tömdum dýrum. Vér ætlum, að hreindýr á íslandi verði

aldrei til annara nota, en til að æfa skyttur á dýraveiðum.

11. alífuglar: hæns, gæsir, endur o. fl.

Meðal ymsra annara hluta, sem sýna, að búmemiska

manna á íslandi í fornöld var miklu meirí og fjölskrúðiigri

en á seinni tímum, er það, að þá'höfðu menn alifngla á

bœjum, eins og títt er í öðrum löndum. Hænsa-þórir fór

með hæns úr Dorgarfirði og norður í land með öðrum

varníngi, sem hann hafði til söiu; það sýnir, að þá hafa

verið hæns höfð á bæjum í Borgarfirði, og svo hefir lík-

lega víða verið. Ásmundur á Hjargi í Miðfirði hafði 50

gæsir á búi, og kjúkU'nga marga, sem Grettir var settm' tU

að vakta, svo sem segir í Grettis sögu. í hinum ibrnu

lögum vorum er gjört ráð fyrir aUfuglum og marki á þeim,

má þar af sjá, að það Uofir verið almennt að hafa þá á

bæjum. Nú er það óvíða að menn sjái alifugla á bæjum,

helzt hæns, en ekki er hafl neitt va\ á þeim fuglum, eða

útvegað betra kyn, sem þó er að fá, t. d. frá Englandi eða

Skotlandi, því þar hafa margir menn skemtun af að ala

6
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upp eins fugla og dýr af ymsu kyni og nieð ymsum til-

breytíngum. Vér viljum nú enganveginn ábyrgjast neinn

sérlegan ábala í dalatali af alifuglum áíslandi, sízt á meðan

menn eru að læra að fara með þá, en það er í marga staði

skemtilegt að halda alifugla á bæjum, þegar það er gjört

með þrifnaði og rækslusemi, og þar að «uki er verulegt

gagn að þeim, til að fá meiri tilbreytíng í mataræði og

nokkuð til að gæða með fólki sínu á tyllidögum. í varp-

eyjum eru bein not að alifuglum, því þeir lokka fugl að

sér. Til þess að sýna, að alifuglar geti þó gefið af sér

ekki h'tið, þá skulum vér geta þess, að til Englands bafa

fluzt frá Belgiu og frá Frakklandi hænsaegg milljónum

saman, og eru keypt fyrir ærna penínga; væri því þareptir

egg að fá á íslandi af alifuglum, þá vœri þau fyrst og

fremst mikill búbætir heimafyrir, og þar að auki mælti

selja þau ómælt og flytja þau til annara landa, ef þareptir

væri nóg til af þeim, og menn kynni að búa vel um þau,

sem er hægt, ef þau eru tekin ný og lögð niður svo ekkert

lopt komi að þeim. Kjöt af alifuglum má sjóða niður eins

og annað kjöt, til geymslu eða til sölu; gæsabríngur eru

seldar reyktar til sælgætis, og svo er ótölulega mörg aðferð

lil að hagnýta sér þessi gæ.ði á ymsan hátt, eptir því sem

menn hafa lag og kunnáttu til.

12. villifuglar: æður, lundi, fylíngur, álpt, rjúpa o. fl.

Óiafur Stephánsson: Uni æðarvarp. (1784). Félagsr.

IV, 208-233.

Um œðarvarp og dúnhrcinsun. Gcstur Vcstfirð. II, 73—
III, 97-99.

Meðrcrð fiðurs og vöndun þcss. Gest. Vcslfirð. II, 51— 60.

ÓlarurÓiafsson: Um fugiaveiðina við Drángey áSkagafirði.

(1783). Félagsr. III, 216-229.

Einhver hin heppilegasta og fegursta framför í

búnaði vorum á seinni tímum er það, hversu aukizt hefir

víða æðarvarp og dúntekja. l*að virðist svo, sem menn

r
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hafi fyrst farið að leggja alúð við þessa rœkt á Breiðafirði,

enda er þar og bezta fœrið til þess; síðan fór það að út-

breiðast, og fyrir sunnan einluim fyrir alúð Si;úla land-

fógeta Magnússonar og þeirra feðga Ólafs stiptamtmanns og

Magnús Stephensens, sem vörðu æðarfuglinn með munni

og penna. Ni> eru án efa allir orönir sannfærðir um , að

fugl þessi sé eitt hið fegursta og nytsaraasta hlynnindi

sem landið á, og í öðrum löndum, þar sem æðarfugl er,

hafa menn nú á seinustu áram farið að sjá, hver yfirsjón

þeim hafi orðið, að leggja ekki rækt við fuglinn og friða

hann, og taka fram dæmi íslendínga í þeirri grein. Ymsir

merkir menn hafa orðið til þess lijá oss, að styðja að

rækt œðarfuglsins, og að bæta hreinsun dúnsins, og hefir

það ekki orðið ávaxtarlaust, þó sumt megi betur verða en

enn er. Eptir því sem sagt er frá, þá hefir enginn dún

verið hreinsaður á íslandi fyrst framanaf, og í elztu kaup-

skránum er elíki getið um dún sem verzlunarvöru ; 1624

og 1630 er enginn dún heldur talinn með útfluttri vöru. Bogi

Benediktsson á Staðarfelli hefir sagt svo frá, að Jón Pét-

ursson í Brokey hafi fyrstur manna á Vesturlandi farið að

hreinsa æðardún, og komið verði á hreinsuðum dún fyrst

upp í sléttan dal (krónu) og síðan upp í spesíudal (spesíu),

en áður var óhreinsaður dún seldur eptir Búalögum', eða

pundið á alin. Á átjándu öld er farið að telja dún með

útfluttum vörum, bæði hreinsaðan og óhreinsaðan, og

ætlum vér það hafi þá mest verið úr Breiðafirði. i kaup-

slíránni 1776 er fyrst talinn œðardún hreinn og óhreinn

með tilsettu verði, sem er 1 rd. 56 sk. fyrir pund af

hreinsuðum, en 14 sk. fyrir pund af óhreinsuðum
,

og

munar það allmiklu fyrir þá sem nenntu að hreinsa, en

fyrir pundið af hreinum dún gat maður þá fengið hartnær

Feðga-æfi epti Broga Benediktsson, bls. tl.

6 *
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hálftunnu af mjöli. það sem talið er fíutt frá íslandi á

átjándu öld er þetta:

ár 1734 hreinsaður dún 172 pund, óhreinsaður 5936 pund

— 1743 — — 142 — — 4750 —
— 1753 — — 172 — — 3174 —
— 1764 — — 331 — — ^ 1992 —
— 1772 — — 281 — — 1097 —
— 1779 — —2401 — — 76 —
— 1784 ...

,
alls 1930 pund »

Það er eptirtektar vert, að 1779 er dúninn mestallur

hreinsaður, og þar að auki orðinn að tiltölu miklu meiri

en áður, keinur það án efa af því, að kaupskráin frá 1776

gjörir svo mikinn mun á hreinsuðum dún og óhreinsuðum,

og hklega jafnframt því, að hreinsaður dún heflr þótt vel

borgaður í kaupskránni. Eplir að verzlunin varð frjálsari,

eða frá 1786, heflr verið flutt af æðardún frá íslandi eptir

verzlunartöflunum

:

ár 1806 .... 2184 pund.

— 1816 .... 6480 —
— 1840 .... 5329 —
— 1849 ... . 3991 —
— 1855 .... 41162 —

Þeir sem þekkja vel til gizka þó á, að flutt se 6000

pund árlega frá íslandi á seinni árum ^
,
og er það ekki

ólíklegt, því mart er selt í smákaupum til einstakra manna,

sumt til Frakka og lil ymsra annara. Pegar þar að auki er

bætt við því, hvað selt er og lagt til rúmfata í landinu sjálfu,

þá sjáum vér, að þessi varníngsgrein er mikils virði og

*) Bccli, Om Handelen paa Island. bls. 98; — Sig. Hansen í

Skýrslum um landshagi I, 79.

=>) SkýrsL um landsliagi I, 79, 94, G15.

3) Gest. Vestf. H, 111.
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verð þesSj að henni sé allur sómi sýndur. I>að er kunnugt,

að íslendíngar hreinsa sjálQr dún sinn, en Grænlendíngar

selja sinn óhreinsaðanj eða h'tt tíndan, og er hann hreins-

aður í Kaupmannahöfn, á kostnað konúngsverzlunarinnar,

er haft til þess húsrúm og ofn og einfaldar tilfæríngar,

sem lýst er í »Gesti Veslfirðing" III, 97—99, en fálækar

konur vinna að hreinsuninni, og er hún vel vönduðj svo

að dúninn verður teygður einsog þráður. Munurinn á

hreinsuninni kemur einnig fram í verðinu, því eptir verzl-

unarskránni í Kaupmannahöfn er verð á grænlenzkum dún

7 rd. 72 sk. til 8 dala, þegar íslenzkur dún gengur frá

4 rd. 80 sk. til 5 rd. 72 sk. ; má þaraf jafnframt sjá, að

hinn grænlenzki er að mestu jafn að gæðum, en liinn ís-

lenzki er mjög misjafn. l*ó borgar það sig vel að hreinsa

dÚDÍnn betur, því t. d. á Englandi mœtti vel fá eitt pund

sterlíng, eða herumbil 8 rd. 80 sk., fyrir pundið af bezta

dún, eptir því sem kunnugir segja, og er það nær helmíngi

meira en nú er gefið fyrir íslenzkan dún.

þeir sem hafa mikinn dún œtti að byggja sér ofn til að

þurka hann í, sem væri svo lagaður, að hann héldi vel hit-

anum, en tæki ekki reyk í sig nema til hitavaxtar. Yfir eldinum

ætti maður fyrst að hafa járnhellu, og svosem þverhönd ofar

aðra, með smágötum á. pegar helhirnar eru orðnar heitar þá

lætur maður dúninn á efri helluna, mátulega visk í senn, og

jafnar hann og veltir til þess hann er þur allur, en götin

eru til þess að vœtan úr dúninum drjúpi þar í gegn, og

hann þorni því fyr allur jafnt, en milhbil milli hellnanna

er haft til þess að tempra hitann, og fá hann jafnari.

Pegar dúninn er orðinn vel þur, en ekki svo að hann

breyskist, er hann tekinn miili handanna, mátulega stór

visk í senn, og hreinsaður með því að velta honum á

mjúluim ólarstrengjum eða selskinnsstrengjum, sem eru

spenntir hver jafnsíða öðrum einsog ú hljóðfæri, en þó

nokkuð hallt niður á við að þeim sem hreinsar. l*á dettur
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óhroðinn niður smásaman miUi strengjanna, en dúninn

verður svo hreinn og jafn, að maður getur teygt úr honum

einsog spunninn þráð. Bezt er að hreinsa með höndunum,

en varast að hræla dúninn, því það nTur hann og skemmir.

Lundinn er oss mjög gagnlegur fugl, því af úngum

hans, er vér köllum kofur, eða pysjur, fæst mest og

bezt af fiðri því, sem flyzt frá íslandi, og er það ekki

htill varníngur, en mætti þó vera miklu meiri og betri, ef

vel væri á haldið. Fiður það, sem er flutt frá íslandi, er

að vísu ekki allt kofnaflður, en af því það mun vera yflr-

gnæfandi, þá er engin aðgreiníng gjör á því og öðru flðri,

svo vér verðum að telja það í einu lagi. Vér finnum , að

flutt heflr verið frá íslandi af flðri:

ár 1624 232 pund

— 1630 . . . . 1248 —
— 1734 . . . . 2960 —
— 1743 . . . . 752 —
— 1753 . . . . 4528 —
— 1764 . . . . 416 —
— 1772 . . . . 608 —
— 1779 . . . . 1520 —
— 1784 . . . . 790^ —

En síðan verzlunin var losuö heflr þetta verið flutt

utan, eptir því sem í verzlunarskránum stendur:

ár 1806

— 1816

— 1840

— 1849

— 1855

8,528 pund.

15,987 —
1 1,563 —
19,628 —
25,097 2 „

1) Bech. Oni Handelen paa Isiand, bls. 88—89.

Skýrsl. um landsli. I, 79.

2) Skýrsl. um landsh. i, 70, 94, 615.

Sig. Uansen i
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Fiðrið gæti hækkað töluvert í verði og orðið enn meir

útgengilegt ef það væri betur verkað, en gallinn á því er

sá, að fiðrinu öUu er slengt saman, í stað þess að hafa

hálsfiður sérílagi
,

bríngufiður sér og bakfiður og vængja-

fiður sér. Annar gallinn er sá, að fiðrið er opt illa þurkað,

og ekki viðrað lil lilítar, svo úr því fari allur óþefur; eða

það er selt glænýtt, í stað þess að geyma það árlángt og

hafa það vel hirt og viðrað. Að vér ekki fáum oss til

orða
,

þegar það er látið vera fullt af óhroða , heílum

vængjum og vængja stubbum, svo það velhir af ýldu og

maðki. Með slíkum sóðaskap má skemma allt, bæði fyrir

sér og öðrum, svo allur varníngur landsins verði forsmáður,

og þeir eins, sem hafa hann á boðstólum, og því er miður,

að ísienzkur varníngur hefir ofmjög átt því að mæta, landinu

iil hins mesta skaða. Ef menn vilja verka vel fiður silt,

og koma því í hærra verð, þá eru góð ráð lögð til þess í

ofannefndri ritgjörð í »Gesti Veslflrðíng«
,

og getum vér

vísað til hennar, því hún mun vera samin af manni, sem

var þessum hlutum nákunnugur.

Kofurnar sjálfar eru nú saltaðar niður og seldar

manna á mihi, en eins mætti og sjóða þær niður og selja,

einsog fyr var sagt um kjölið.

Fýlíngur (fýlíng, fýlúngi, fýll) er mestur á Vestmanna-

eyjum
,

og útbreiöist óðum í Skaptafells sýslu austur nieð

sjó; eptir því sem Faber skýrir frá, er hann og í.Látra-

bjargi og í Grímsey. Hann hefir nafn sitt af því, að hann

hefir þá eina vörn móti óvinum sínum, að spúa á þá feiti

eða lýsi, sem er svo dauniUt og grómmikið, að mörgum

býður við, og þessi óþefur loðir í fiðrinu, og í sængurfötum

sem það er í, svo margir hafa viðbjóð á þeim. Vegna

þessarar ólyktar er fýhngafiður víða illa ræmt, en þar er

cnginn efi á, að ráð megi finna tll að koma þessum daun

úr fiðrinu, og gjöra það með því útgengilegt. — Sama er

að segja um fuglinn sjálfan, að eins má taka af honuni
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brækjusmekkinn, og mætti þá Sjóða hann niður á sania

hált og fyr er sagt.

Álptin er svo fagur fugl og skemtilegur, að þó hann

væri til einkis varníngs nýtur, þá er það hin mesta skemtan

að vita hann eiga bústaði svo víða á landi voru. í öðrura

löndum temja menn álptir, stýfa vængi þeirra, svo þær

geti ekki flogið lángt, og hafa þær á tjörnum eða vatna-

rennum við bæi sína til gamans. Þetta mundu menn geta

gjört eins hjá oss, og væri það mesta bæjarprýði. Álptin

verpir nú, einsog vér vitum, uppi áfjöllum, í vatnahólmum,

og eru egg hennar afbragðs góð, en þegar hún er í sárum.,

eða fellir fjaðrir, fer hún flokkum saman ofan tii sjáfar,

og týnir þar fjöðrum sínum á víð og dreif, eru þær síðan

tíndar saman og seldar til varníngs, og sömuleiðis álptar-

hamir. I*að sem vér finnum uú að hafi verið flutt fra ís-

landi á ymsum tímum er þetta:

ár 1624 álptarfjaðrir, tals t) álptarhamir

,

tals »

— 1630 — — »

— 1734 — — 12,800

— 1743 — — 1,750 — »

— 1753 —
— 1764 — — 1,900 — »

— 1772 — — 400 — »

— 1779 — — 28,975 48

— 1784 — — 16,093 — 98

— 1806 — — 17,578 — 55

— 1816 — — 30,550 — 105

— 1840 — — 40,500 — 260

— 1849 — — 21,875 — 94

—1855 — — 8,950 — 87

1

') Beclí. Om Handclcn paa Isiand. bls. í)8; — Sig. Hansen í skyisl.

um líindsh. 1, 70, 94, 115-116.
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I'ar sem fjaðrasíilan Yirðist aö liafa mínlíað á seinni

árum svo mjög, þá kann það að vera af því, að álptarfjaðrir

hafa verið áður keyptar til penna, en nú eru stálpennar

orðnir algengastir; nú eru keyptar í kaupstöðum svo kall-

aðar »algilclar« fjaðrir og »hálfgildar« , en ekki minni.

Rjúpan er svo alkunnur fugl á íslandi, og svo auð-

veiddur, að það er næstum undarlegt að íslendíngar veiða

ekki miklu meira af henni en þeir gjöra, jafnvel þó þarvið

gæti áunnizt mörg máltíð til heimila þeirra, því rjúpan er

allstaðar talin með beztu fuglum til borðs. Ilana mætti

eins sjóða niður, og geyma eða selja á þann hátt. Frá

íslandi hafa rjúpur helzt verið sendar til sœlgætis, og sjaldnast

taldar í verzlunartöílum
,
þó höfum vér fundið, að árið 1855

hafa 10,000 rjúpur verið fluttar frá íslandi til Danmerkur,

Margir eru þeir villifuglar á íslandi, sem mætti veiða,

og teljum vér einkum þartil villigæsir og villiendur,

heylær, selnínga o. s. frv. Til þess að veiða villiendur hafa

raenn ymsar veiðibrellur, sem menn setja upp í vogum og

víkum eða árósum, eða tjörnum, þar sem þær hafast við.

Menn búa sér til úr tré eða einhverju léttu efni myndlr

fuglsins, og mála þær með sömu litum; ncðan í búkinn

festa menn mjóan hlekk. Nú leggja menn smáriðið net í

hríng, þar sem endurnar eru vanar að sækja að, og sá þar

innaní hrognum eða einhverju því, sem þær sækjast eptir,

festa síðan fuglmyndirnar ofaná netið hér og hvar, og haga

svo til, að fuglmyndin rétt syndi á vatninu, en netið í kafi.

l*á sýnist öndunum, að þar syndi felagar sínir, og hænast

þar að, stínga sér síðan og koma þá upp í netið. Með

þessu móti má veiða mikið af villiöndum, og með áþekku

móti villigæsir, en æðarfugl ætti menn að varast að egna

fyrir, því hann gjörir lítið gagn veiddur hjá því sem hann

gjörir með því að færa oss dún og egg; það er því rétt

og lofsvert, að lögin hafa sterklega friðað hann, og ætti

aUir að gjöra sér að skyldu að halda stránglega það laga-
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boð
j

því það hefir áunnið landi voru niargra þúsunda dala

virði, og þeir, sem hafa verið þesa frumkvööiar og fylgt því

fram; en hinir spilla miiclu landsgagni, sem af öfund eða

skammsýnni fíkn leggja fyrir hann veiðibrelUir
,

og reyna

þarmeð til að veiða hann eða eyða honum.

13. fjallanytjar: fjallagrös o. fl.

það er alkunnugt, að á íslandi vex fjöldi nytsamra jurta

og grasa, og margir hafa ritað í bókum sínum um not

þeirra, svo sem Eggert Ólafsson í "Búnaðarbálkic , sira

njörn Halldórsson í ')Grasnytjum% Oddur íljaUalín í »Grasa-

fræðid
,
og nú nýlega hefir komið út laglega saminn bækl-

íngur um »íslenzkíir drykkurlir« ^ , sem óskanda væri að

margir vildi færa sér í nyt. Vér minnumst ekki svo á

þetta efni, að vér hugsum þarmeð til varníní?sauka, heidur

mikUi fremur til hins, að menn eiga þar hjá sér jurtir,

sem eru annaðhvort hinar sömu sem raenn kaupa frá

öðrum löndum í gyltum bréfum , stundum myglaðar og

fúnar, eða þær eru aðrar og öllu skárri en hinar. l*að

eru þessvegna í raun og veru engar öfgar, þó jurlirþessar

væri fyrst og fremst almennt hagnýltar, og þarnæst gæti

orðið að varníngi, einsog jurtir eru annarstaðar, því ekki

er til dæmis að taka.teið annað en blöð af jurt, sem eru

orðin að verzUmarvöru og seld árlega fyrlr margar millj-

ónir dala. Sama er um mart annað, og þcgar vér þykj-

umst œtla að spara kaffekaupin, og kaupum í þess stað

' »síkon'u« eða »Lövetand«, þá væri vert fyrir oss að hugsa

eptir, að þetta sem vér kaupum er ekki annað en malaðar

og brendar hrafnablöku eða skarífífla rætur, sem liver einn

getur tilbúið sér til kaffes þegar bann viU, með mjög ein-

') Alexaiider Itjarnason. Um ís!en/kar drykkurtir, söfnnn þeirra,

geyníislu, nylscnil, verkanir og lilreiöslu. Akureyri 18G0. C4 blss.

lCmo. á 24 skild.
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földu móti^. Sama er að segja um teið, að þar sem vér

kaupum nú útlent tegras, optast uppþurkað, þá höfum vér

bezta og heilnæmasta tegras heima hjá oss, og troðum

undir fótum víðahvar daglega, sem er blóðberg og rjúpna-

lauf. Það sem vér viljum helzt drepa á her eru fjallagrösin,

sem eru alkunnug og allvíða notuð, og þykja ætíð mikils-

verð. l*au eru einnig metin sem ein af varníngstegundum

landsins í verðlagsskránum á hverju árl, og venjulega talin

hérumbil 80 skildínga fjórðúngurinn, eða 8 skildínga pundið.

A seinni ánim vitum vér ekki til þau sé ílutt utan sem

varníngur, og ekki heldur um þann tíma sem einokunin

stóð, en ár 1806 er talið að flutt haíi verið til Danmerkur

272 pund og 1816 sömuleiðis 448 pund. l*au eru mest

keypt í lyfjabúðum og höfð til læknínga, því þau eru svo

yfrið holl, einkum brjóstveikum. Vér gjörum nú ekki ráð

fyrir saml sem áður, að þan verði eða geti orðið neinn

ábatasannir varníngur fyrir oss, en þau hafa þann kost,

sem er í rauninni eins góður, að þau geta verið til hins

mesta búbætis og sparað manni mikil kornkaup, en þetta

er í sjálfu sér eins mikils vert einsog þau væri ábala-

samur varníngur. Vér skulum þessvegna geta um í fám

orðum, hvernig grösin verði hagnýtt með hagkvæmasta

móti, og tökum vér það eptir merkum manni, garðyrkju-

manni Schubeler í Ghristjania.

það er kunnugt hjá oss, að hafa fjallagrösin í grauta,

en það eru færri sem sœkjast eptir þessum grautum, því

ein aðferð, scni heflr vcrið kcnnd í Norcííi, cr sú: niaður grcfur

lælurnar á vorin og safnar þeim, skolar þær ve!, sker þær í smóa

tcnínga, þurkur þær vid iinan ofnhíta cða cld, og gcymir þær á

þurum slað. þaðan tekur maöur þær þegar á þarf að halda, svo

mikiö eða iítið sem vill, brcnnir kaíTebaunirnar sór og ræturnar

sér, blðndnr síðari saman og brcnnir hvortlveggja saman að lyktum

í loknðu íláti, síðan malar maður livorUvcagja saman. IJrcnni

maður mcira cn á þarf nð hnUln þarf að gæta þess, að afgángurinn

sc gcymdur á vei þurum stað.
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þeir þykja heldur rammir, og ekki fagrir ílits, en þella

kemur mest allt af tilbúníngnum. ViH maður nota grösin

rétt, þá á raaður að blanda með þeim, og hagtæra þeim á

ymsan hátt og breyta til, en ekki hafa þau sem einmeti.

Hinn nafnfrægi sæns^i efnafræðíngur Ber%eluis hefir rann-

sakað hver efni sé í fjallagrösunum, og fundið, að í 100

pörtum (vegnum) eru

af remmuefni (Cetrarin) .... 3,0

- sykurefni 3,7

- kvoðu (Gummi) 3,7

- línsterkjuefni (Stiveise) ... 44,7

- blaðhlaupi (Imliíi) 36,2

A þessu má sjá, að í fjallagrösunum eru 80 partar

(af 100), eða 4/5 partar af sama efni eins og í rugi, og að

þau eru rík af þeim efnum, sem eru holl tii manneldis;

þar að auki eru þau góð til meltíngar. Þegar maður nú

vili hafa grösin til matar, og ekki sækist eptir remmunni,

þá tekur maður hana úr annaðhvort með því, að sjóða

grösin í mjólk, því þá hverfur remman sjálfkrafa, eða með

því, að leggja grösin í volga ösku-lút, af sömu tegund og

höfð er til þvotta, en ekki eins sterka. þar skuhi þau

liggja í tvær kkikkustundir
,
og skal þvo þau síðan vel upp

úr köldu vatni. Ætli maður að gjöra mjöl úr grösunum,

þá þurkar maður þau vel og vandlega, lætur þau í ílát og

malar þau síðan á almenna kvörn. íjyfsölumaður Oellacher

í hinsbruck hefir búið til brauð á þann hátt, að hann

hefir tekið 1 pund af rúgmjöli, | pund af grasamjöli, l^

lóð af salti, ^ lóð af kúmeni og ögn af geri eða súrdeigi,

og gjörði hann brauð úr þessu og fékk 2 pund 21 lóð af

ágætlega góðu brauði; reiknaði hann hvað það kostaði sig,

og fann að það varð þriðjúngi ódýrara en aimennt rúgbrauð.

Með hveiti má eins blanda, en ekki mcð byggi, því það

samþýðist ekki. Mjölkökur með grasamjöli getur maður

vel búið til á þann hátt, að maður tekur grösin, eptir að
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þau eru afremmd og þvegin, saxar þau og sýður í vatni,

þar til þau eru orðin að þykku hlaupi; þetta hnoðar niaður

saman við mjul, þar til deigið verður mátulega fast, og

síðan býr maður til kökurnar og steikir þær; blanda má og

grasamjölinu saman við annað mjöl og hafa í kökur. —
— Þegar maður vill hafa fjallagrös í grauta, er bezt að

taka grösin þegar þau eru afremmd og þvegin og saxa þau,

síðan eru þau þurkuð, og má þá geyma þau svo iengi sem

vera skal. I*egar til þarf að taka, eru grösin soðin hðr-

umbil tvo thua í vatni, og skal hræra vel upp frá botni í

pottinum, svo að suðan verði jöfn. Nú verður grauturinn

tilsýndar eins og þykk súpa, og skal þá síla hana gegnum

þunnan striga og vinda úr löginn. Lögurinn, sem síaður

verður, er settur yfir eld á ný, og soðinn þángaðtil hann

vcrður þykkur eins og venjuleg mjölsúpa; þá má og blanda

i litki af mjöli meðan verið er að sjóða; seinast lætur

maður í dáhtið af salti, og þarmeð er grauturinn búinn.

Ef menn vilja hafa meira við, til matarbrygða, geta menn

látiö seinast í annaðhvort mjólk, eða blóðberg, saxaðan

lauk, péturselju, eða berjalög af góðum berjum. Úr grösum

má og með sama hætti búa til graut , til að borða meö

rjóma cinsog rauðgraut; þá lætur maður í meira mjöl, og

seinast salt, hellir síðan grautnum í bolla, og lætur standa

þartil hann er kaldur, þá er honum steypt úr á diska og

borinn á borð einsog rauðgrautur. l*aö sem verður eptir

þegar grasalögurinn er síaður er bezta fæða fyrir alifugla,

einkum hæns; þau þrífast vel af því og leggja mikið af

eggjum.

Á íslandi hafa menn ekkí fyrir að sia löginn frá grös-

unum, heldur borða menn þau heil eða söxuð í grautnum.

Þetta er styzt og einfaldast, en hér er sagt frá nokkuð

vandaðri aðferð, til þess ef einhver vildi einnig reyna hana.
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14. fjörunytjar: söl, Kng, smt o. £I.

Bjarni Pálsson. Oe alga saccliarifera (um síil). Khöfn,

1749. 8vo.

Magnús Stephensen. Om de til Menneskeföde i Island

brugeligc Tangarter; i Dansk. Landhusholdn. Selsk. Skrift. Ny

Saml. l, 487-520.

Benedikt Gröndal. Um poitöskubrennu af sjáfarþángí.

(1788). Félagsr, VIU, 232—239.

Jön Eir/ksson. Vm saltgjOrð. (1781). Féiagsr. I, 6Í.-75.

C. S. Miinster. Ávísun um að tilbúa saU af þánííi.

Khöfn. 1809. 20 blss. 8vo.

G(uðmundur) St(ephcnsen3. Um þángbrennslu.

Ný Félagsr. XI, 102—105.

Jón Hjaltalín. Um þángbrennslu. Þjöðólfur VI (1854;,

185-1875 VÍI, 44 -45, 51—62,

^Líkt eins og vér sögSum fyrir skemmstu um fjalla-

grösin , má og segja um fjörunytjarnar: þær eru ekki svo

mjög atkvæðamiklar til varníngs, sem þær eru í marga

staðí ein liin mestu hlynnindi til bús, er menn geta óskað

sér, í þeirra manna höndum, sem réttilega kunna að hafa

þeirra not. En þetta geUir verið með svo margvíslegu móti,

að það verður ekki talið í stuttu máli
,
og skulum vér því

að eins beada á það í fám orðum.

Til mannfæðu er helzt að telja af fjörunytjum söl og

murukjarna eða bjöllur, sem sumir kalia. Söl eru að fornu

lagi talin á 12 álnir vættin; sumir ieggja þau að jöfnu við

fjallagrös. þau hafa frá alda öðli verið höfð til matar á

íslandi, og verið á sumum stöðum í mesta gengi; allir

þekkja málsháttinn: DsUkt fá þeir sem sölin eta« (þá þyrstir),

og söguna til þessa málsháltar, þegar þorgerður í Hjarð-

arholti fékk Egii Skallagrímsson föður sinn talinn af að

svelta sig til dauðs með því, að lokka hann til að tyggja

sölín, þángað til hann þyrslí á eptir. Á írlandi, Skotlandí

og Orkneyjum eru söl etin, bæði hrá og soðin. A Grikk-

landseyjum láta menn söl í smásteikur sínar til sælgætis.
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Söl taka meiin helzt að áliðnu sumrij í August eöa Sept-

ember, þvo þau upp í fersku vatnij og þegar þau eru

orðin þur, þá leggur maður þau þétt niður í tunmir eöa

önnur ílátj og lætur þau liggja um noidíra mánuði; þau

verða þá Ijósari á litinnj og á blöðin setjast hvít smákorn,

sæt á smekk; það köUum vér hneitu; þessi hneittu söl

eru yfrið hollur matur, einkum fyrir þá, sem þjást af harðlífi,

meinlætum, gulu eða valnssý.ki. Að öðru leyti er matreiðsla á

sölvum svipuð því sem á fjallagrösum. — Ef menn vilja

hafa murukjarna til fæðis, á að afvatna hann fyrst hér-

. umbil um tvö dægur, siöan skal saxa hann einsog kál, og

sjóða hann með mjólk, mysu eða vatni, allt eptir því sem

faung eru tilj og gjöra úr honum graut, er hann þá holl

og nærandi fæöa^. Margar fieiri þarategundir eru ætilegar

á sama hátt, og eru víða etnar í öðrum löndum.

Tíi fóöurs fyrir kvikfénað eru margar þángtegun'íir

sérlega góðar; má bezt sjá það á því, að fénaður etur

varia nokkurt fóður meö slíkri græðgi einsog fjörufóöur,

svo að það œtlar sér opt ekki magamál, og þembist upp

og verður jafnvel bráðdautt af þara áti, ef því er ekki ætlað
r

af og haft gát á, svo það er hætt við, að mörg af þeim

tilfellum, sem menn kalla bráðafár eða bráðapest, komi af

óvarlegri beit á fé í fjöru, einkuni þegar ekkert eða of

lítið er gefið inni; væri það eptirtektar vert fyrir þá, sem

búa á útigángsjörðum við sjó, hvort ekki væri svo, og að

engin ástœða væri fyrir hinu, sem sumir vilja segja, að

kindurnar eti í sig ólyfjan.

En einna mest gagn getur maður þó haft af þángi til

áburðar, með því að safna saman og blanda við annan

áburð, mold og ýmislegt annað, og láta svo rotna niður.

Af því áburðurinn er eiginlega fóturinn undir allri jarðar-

rækt, þá verður aldrei nógsamlega brýnt fyrir mönnum á

') Oddur Hjalialín. íslenzk grosafræði, bls. 333, 331.
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islandi að gefa þessu gaum. Að bera þara upp á lún og

dreifa honum þar og þurka hann, er jafnvel sýnilega betra

en ekki, en þó má það heita ónýtt hjá hinu. Maður getur

víða haft uppskeru á þaranum, einsog á túni sínu eða engi,

sér til hins mesta gagns; œtti þá að taka á ári tiltekið

svífiði og skera þar, og svo smásaman stykki og stykki

með strönd fram, þartil svo væri vaxið á fyrsla stykkinu

að nokkrum árum liðnum, að menn gæti farið að skera

þar aptur. Allan lausan þara og þáng getur maður tekið

jafnóðum og ekið saman. Nú býr maður ser til gryljur

stórar, einsog kistur, steinlagðar innan, og lætur þar í

hvað maður vill safna til áburðarins, ekki í kösum, lieldur

í reglulegum lögum , til dæmis eitt lag af þángi , annað af

iTiyl^ju, þriðja af mold, Ijórða af fiskislori, íimta aptur af

mykju 0. s. frv.
,

þartii gryfjan er full, eða nær því; efst

lætur maður lag af kalki, sem vér áður sögðum hvcr^u

mætti gjöra. öaíi maður ekki kalk , má hafa þétt jarðiag

til sömu nota. þegar þetta heíir legið um lángan tíma

fúnar J^að, og verður bezti áburður.

Ein af hinum merkilegustu fjörunyljum er það, sem

nú er að mestu eða öllu gleymt hjá oss, en hefir veriö i

fornöld mjög tíðkanlegt, eins á íslandi einsog víða annar-

staðar: að búa til salt. Um þessa saltgjörð er getið þegar

i Landnámu, því llallsteinn í Hallsteinsnesi í Þorskaíirði

hafði þræla sína við saltgjörð úti í Svefneyjum. í Rángár-

valla sýslu og þaðan alla leið austur með landi heílr verið

saltgjörð lengi fram eptir öldum, sem Idrkna-máldagarnir

votta. í Vestmannaeyjum hefir verið svo mikil saltgjörð,

íið menn hafa haft þurt salt, sem sjá má af því, að Odda

kirkja átti að hafa þaðan, frá »Kirkjubæ fyrir ofan Leiti«

(frá Ofanleiti?), fjóra saltbelgi á ári, flutta inn á land. í

Skaptafells sýslu er svo að sjá, sem menn hafi mestmegnis

búið sér til saltlög, en ekki þurt salt; sá lögur var kallaður

salta, og var fluttur í skjólum. Á Kirkjubæjar klaustri var
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það Ulskiliö í afgjald af sjáfarjörðunum í Meðallandi, aö

liver þeirra skyldí ^•^jalda heim á staðinn tnttngu skjólnr af

söitu á hverju ári. í llornalh'ði álti Einholtslurkja saltfjöru,

og austur í Borgarfirði Desjarmýrar kirkja sömuleiðis. Vestur

í Miklaholls hrepp er einnig getio um saltgjörð, sem kirkjan

œtti í Skógarnes landi'. Þar er enginn efi á, að saltgjörð

þessi hefir verið mjög einföld, og einúngis lil búneyzlu, en

það er samt vottur um, hversu landbúnaði vorum hefir

mikiö hnignað á síðari öldiim, að þessi nylsama iðn skyldi

gieymast svo víða; en þar er sú bót í máU, að þessi

kunnálta er ekki vandasöm, svo að húu gotur orðið lærð

aptur hvenær sem vera skal, og hún ætti að endnrlifna,

því hún er í mörgu oí'ni þarílcg búmönuuni. [>aö er kunn-

ngt, að salt næst úr sjónum annaðhvort með hita eða kulda,

eöa hvorutveggja saman: með hita þannig, að þar ^em

sólarhiti er ekki nægur, þar sýður maður sjóinn þartil hann

gufar upp smásaman, og verður þá saltið eptir á botninum;

með luilda þannig, að maður lætur sjóinn frjósa í þar til

gjörðum kerum eða lónum, brýtur síðan ísinn ofan af smá-

saman og kastar honum úr; það er vatnið í sjónurn sem

verður að ís, en það scm eptir verður er saltan, og vcrður

sá lögur æ saltari, eptir því sem hann mínkar; má þá

siðan sjóða þann lög viö ofna, ef maður vill fá þurt salt,

og hreinsa síðan. I>að er alkunnugt, að eiuusinni var

stofnað saltverk og soðið salt úr sjó við hverana í Reykjar-

íirði við isafjarðardjúp
,
og gekk það allvel um tíma, cn fór uni

koll síðan fyrir óhappatilfelli og dugnaðarleysi. Á Reykhólum

gjörðu menn ráð fyrir að ná mæ.tti 1000 tunnnm salts á

ári, en það fórst lyrir og komst aldrei til framkvæmdar.

Úr þángí má einnig ná salti, meö því að brenna það

til ösku og hreinsa frá salt það sem í því er; menn hafa

talið, að ein tunna salts fáist úr átta tunnum þángösku.

') MiklahoUs kirkju ináldat;! (1181). — ísl. Fornbrófíis. I, 273.

7
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A Jótlandi hafa menn brennt mest til þess marhálm og

blöðruþáng. Á íslandi ímyndum \ér oss, að bezt væri aö

ná salti á veturna, láta sjó frjósa fyrst og elda síðan sölt-

una; en þar á móLi getur þángaskan orðið oss verzlunar-

vara einsog hún er.

'

þángasl^an hefir í ser mörg efni, og sum dýrmæt, en

þessi efni verða ekki aðskilin nema með miklum tilfæríng-

um. þessvegna er það hægast og einfaldast og ábatamest

fyrir hvern einstakan, að búa til þángöskuna og selja hana,

en hinir, sem kaupa, selja hana aptur til þeirra, sem

draga úr henni þau efni sem notuð verða. Þángaska þessi

er köHuð kelp, og með því nafni gengur hún í verzlun

á Skotlandi, Orkn(*yjum og víðar. Þar safnar hver þángi,

sem getur, á sinui jörð, brennir það og selur öskuna til

ka^upmanna, en þeir fíytja hana þángað sem verksmiðjur

eru og selja hana þeim sem geta notað. l*essir draga

efnin úr öskunni og selja þau, og svo fær alþýða þau

aptm' í ymsum myndum , svo sem í lyfjabúðum og á ymsan

annan hátt. Á íslandi mætti þángaska eða kelp verða

óþrjótanda, og svo hcfir það reynzt bæði gott og mikið

þegar þángbrenna var reynd þar 1807 ^, að hvergi annar-

staðar er betra, en meðferðin er svo einföld , að kvenn-

fólk og úngh'ngar geta gjört ailt það er gjöra þarf, og gæli

svo þángbrenna orðið dáh'till atvinnuvegur á hverju bygðu

bóli við sjó, og það sumstaðar að miklum niun. Ólafur

Ólafsson sekreteri varaði við því einu, að láta ekki þáng-

brennu reyk leggja yfir tún eða engjar, því hann skemmi

jörðina og gjöri hana ófrjófa, en þetta er og hægt að varast.

Tii að koma þángbrennu á hjá oss er það bezta ráð að fá

mann, sem kann hana vel, annaðhvort af Suðureyjum eða

') Lajjíisíifn li. fsl, V!I, 114; saiiiiuibr. rilgjöið I)r. HjíiUaU'ns »um

þániibrcnnslu.. í þjóðólfi VI [1854), 185-187; VII, 44—45,

51-5^;.

F
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Orkneyjum, lil að vera á íslandi eitt sumar eða Ivö, til

að kenna hana út frá sér, og munu menn þá fjjótt komast

uppá brennslumátann , sem ekki er vandlærður , en þó

nokkuð viðsjáll í ymsu fyrir þá, sem ekki liafa nema

bækur eptir að fara.

n. S JÓ V A II AN.

Ólafur Stephánsson. Uin sjáfar afln og fleiri valna-

veiðar á íslandi. (1787). Fclassr. VII, 1-G4.

G (u ð fu u ti íJ u r) S (cli e vi n g). Hugleiðiníiar um þilsUipa-

veiðar á íslancli. Árniunn á all)ínííi IV, 83—106.

Líiil fiskibök, nicð uppdrálluni og útskýríngum, iianda

(Iskimönnum á íslandi. Samin cplir fiskiveiðabókum W. Heins

af Jóni Sigurðssyni. Khofn. 1859. 42 blss. 8vo. (nieð 'tvcim

löflum).

Áður en vér tölum um hinar einstöku tegundir af

sjóvörunni, verðum vér að tala fáein orö um íiskiveiðar

vorar yíirhöftið að tala. l*ví verðiu' ekki neitað, að frá því

að Kristján fjórði lagði verzlunareinokun á island hefir

stjórnin bersýnilega nietið fiskiveiðarnar mest af öllu. í

ölhim kaupskránum frá 1619 og til 1776 var hlynnt meira

að fiskivörunum en landvörunum yflrhöfuð að tala, og af-

Uúðíngarnar af þessu urðu heldur ekki án vitnisburðar. !

sjálfu sér var þetta byggt á eðh IdutarinSj því tilgángurinn

var, að Danmörk skyldi hafa allt verzlunargagnið af íslandi,

en aðrir ekki, og aplur á móli skyldi Danmörk sjá íslandi

fullan sann og aldrei láta það bresta. En eöh verzlunarinnar

verður ekki breytt mcð kaupskrám. l*egarísland neyðist til að

eiga kaup við Danmörk eina, þá leitast Danmörk þar eptir því

sem hana vantar, en ekki hinu, sem hún heflr nóg af, hváð

sem lög og kaupskrár segja. Af því Danmörk heflr nú œtíð haft

nóga landvöru, en ekki þar eptir sjóvöru, þá sókti hún meira

7*
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eptir sjóvörunni, elíki einúngis handa sér, heldur og til

að verzla með til Suðurlanda. þegar nú landvaran varð að

sínu ieyti fyrir hallanum, móts við sjóvöruna, og var lakar

borguð, þá leiddi beint þar af, að íslendíngar fóru að meta

minna jarðarrækt og allan landbúnað, en áður, og leggja

meiri stund á fiskiveiðar. Þetta hefði samt getað orðið landinu

mikill vegur til ávinníngs og verziunar, og mikillar fram-

farar, ef þar hefði verið gengið að með alefii, einsog til

dæmis stjórnin hePir gjört á Uoliandi eða á Frakklandi , en

stjórnin hér let hvern sjálfala gjöra hvað hann gat, og

hugsaði ekki um að styrkja og hvetja menn til að efia

fiskiveiðarnar svo sem mest gat orðið, að eignast góðan

útbúnað, góð fiskiskip og allt annað scm til þurl'ti; þvert

á móti: islendíngar máttu um þær mundir ekkert eiga nema

opna báta, til þess þeir gæli ekki koniizt yfir haíið og farið

ef til vildi í kapp við verzlunarfélagið. En verzlunarábatinn

lenti allur saman í Kaupmannahöfn
,
og kaupmenn þeir, seni

grœddu fyrirhafnarlaust á verzluninni, hugsuðu ekki um að

auka atvinnuvegu landsins, eða um að -eíla framför þess,

heldur einúngis um að hafa sinn vissa gróða af verzluninni

eins og hún var. En íslendíngar, sem ætíð hafa verið

samheldisiausir til að taka sér fram , urðu afvanir sjó-

mennsku, af því að missa ailan hinn stærri skipa-útbúnað;

þeir gátu ekki farið á sjó nema á smábátum, og vöndust

því á að þykja þeir beztir; dugnaður og framtakssemi

kafnaði niður, en kvíði og lítilmennska greri upp i staðinn.

Sveitamenn fóru að vanrækja land siLt, og fara i þurabúðir

til að eignast part í bát, þángað lil þeir annaðhvort urðu

bjargarlausir eða þeir urðu til í landsynníngnum á einhverju

sínu feigðarfari. Opt verðum vér varir við, að landsins

beztu mönnum hefir staðið stuggur af þessari stefnu', en

3 nOrsakir UI landsiiis ávallt hnignandi velmcgunar leiðir herra anit-

maðurinn (Olafur Stephánsson) Ijöslega fyrir sjónir, og mcð rökum

t



þeim rór eins og mörgiim verður enn í (lag, að þeir sjá

annmarkana til að kvarta yíir þeim , en ekki til að re.yna

að bæta úr þeim. sem er þó aðalefnið niálsins. Aptur.a

móti voru aðrir, sem vildu meta fiskiveiðarnar mest af öllu,

og kölluðu þær aðal-atvinnuveg landsins.

Á seinni tímum hefir á þella komizt eðliíegri stefna,

jafnvcl þó það sé ofmikið að ætlast til, að svo lángra líma

venja geti verið á ekki lengri tíma öidúngís brevtt og komin

á rétta stefnu; hitt er lakara, að þessari réttu stefnu er

ekki framfylgt með þeim áhuga eða dugnaði, sem nú þegar

ætti að mega vænta af oss, og vér værum í verunni menn

til að sýna, ef menn legðist á eitt með það. Vér skuluni

ekki kýtast á um hvort meira sé vert, Umdbúnaður eða

sjáfarafli, því það er hvorttveggja mikils vert, og hvort-

tveggja þess vert að því sé aliur gaumur gefmn, því hvort

um sig er fótur undir landsins velmegun og framför; hvort

hefir sína yfirburði og sína annmarka, því hvort er af for-

sjóuinni ætlað til að bæta annað upp og létta undir með

því, einsog hönd styður fót, eða hvor fóturinn annan.

þessvcgna ríður á, að hvorugt sé forsómað, og að með

hvorttveggja sé farið með lagi, svo að það fari ekki í bága

við hitt. þetta verður með því móti , að duglegir land-

menn og duglegir sjóujenn komist upp og meniist, hvorir

í sinni grein. Oss viröist nú, að sú stefna, sem stjórnin

hefir bent til í bréfi til stiptamtmannsins yíir islandi 21.

Febr. 1859, sé hin eðlilegasta eptir því sem nú stendur

• á, og geti orðið að miklu gagni, ef henni yrði franifylgt til

sannnr, að náltúrunníir unibyltíngíir liafíi eigi vcrið þau
hel/Lu nó sönnu efni til þcirrar (ijúplægu eyindar lrö|)pn, st'in

lantlið Iivað optir aiin.tð er niður suUliið til, lieldnr ])ær stöðuiíu

Iiöfuðrc^ilur allra úllcnzkríi lianpsltaparfcIaL'a, að tatia íiskivi'iðaniar

fraiíi fyrir Iandbjörf;ina, að uppörfa l)ær nu'ð ölluin uppliUíJS-

anlegum meðölum henni til afdrállar". (Jón liiiiksson) í Formála

Félagsritanna VII. bindis.
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að koma upp góðum og duglegura sjómönnum: að stofna

íiskifélög a íslandi sjálfUj sem kaupmenn læki þátt í með

öðrum, sjálfum sér til gagns, og að sljórnin síðan styrkti

þessi félög þegar þau vœri komin á, ekki svo með gjöfum,

iaeldur með því, sem gæti verið þessum atvinnuvegi til

styrktar, svo sem ymsu, er þyrfti til að efla útbúnaðinn,

og einkum með því, sem styrkir allan sjáfarútveg á stærri

skipum og siglíngar, sem eru liafnir góðar, kennsla handa

sjómannaefnum , létlir fyrir þá að komast í \eg, léttir fyriv

eigendur að fá ábyrgðarsjóð handa fiskiskipum sínum, verð-

laun fyrir framúrskarandi dugnað í sjómennsku og fiski-

veiðum, lán móti fullu veði o. s. frv. — VOr viljum einnig

hafa þá von, að baíði Suðuramtsins húss og bústjórnarfélag,

og sömuleiðis fiskiféiag það, sem nýlega er boðið til aö

stofna í Ueykjavík, beint í þá stefnu sem stjórnin hefir

bent lil, muni smásaman verða þess megnug, að koma

fiskiveiðunum á slöðugan framfaraveg.

En framför fiskivciðanna er mest komin undir útbúnað-

inum með góð skip og góð veiðarfæri. Meðan vér sækjum

sjó mestmegnis á opnum smábátum , sem að vísu geta

verið ábatamesta veiðiskip þegar vel fellur, en þola hvorki

veður né útisetur, þegar illa fellur, þá getum vér ekki

annað sagt, en að fiskiveiðar vorar og sjáfarútvegur standi

á tréfótum. AUar þessar ferðir úr landi og í land, í bezta

fiskiveðrí eins og í óveðri, eru ekki smávegis tímalöf; allur

sá róður fram og aptur, af því bátarnir eru ekki seglfœrir,

eða ekki lagaðir til siglínga, er ekki htiil erfiðisauki. llætt-

urnar ekki að nefna. Og svo hafa menn þar á ofan það

mótiæti, að sjá útlenda menn lángt að vera komna á land-

straumana með stóra ílota áður en vér komumst út, vita þá

hggja djúpt og draga bezta fiskinn, meðan vér komumst

ekki lengra en á grunnmið, og ásökum þá svo fyrir að

þeir dragi íiskinn frá landinu, en verðum þó eins sárir eða

enn sárari þegar vér sjáura þá liggja og draga fiskinn uppi



103

i þurum landsteinum. IMenn hafa lengi hugsað, og hugsa

kannske enn , að við þessu megi gjöra með bönnum af

sljórnarinnar hendi, en oss heíir ekki orðíð að því híng-

aðtil, og mun aldrei verða; hið eina einhh'ta ráð við því

er að vera með og fylla hópinn, og sýna bæði þeim og

sjálfum oss, að vér getum fiskað eins og þeir. Og vér

getum fiskað einsog þeir, eða belur, ef vér fylgjum oss

eins að því, og ef vér ættum von á viðh'ka styrk frá hálfu

Yorrar stjórnar, sem þeir hafa frá sinni, og það ætlum vér

að vona mætti. það er með félagskap og samtökum og

styrk stjórnar sinnar, að hinir úllendu menn hafa komið

þessu á og haldið því við, og það er félagskapur og samíök

sem vér þurfum iil að koma fiskiveiðum vorum á fót. Til

samanburðar skulum vér segja frá sögu um svenskt fiski-

félag, sem heíir stofnazt fyrir tveim árum síðan, einmitt

tii þess að bæta úr sömu annmörkum eða líkum, og eru

á fiskiveiðunum hjá oss. þeir fundu það Svíarnir, að þegar

fiskimenn áttu a5 fara á smábátum heim og heiman, og

þaraðauki verka fisk sinn sjálfir, þá eyddu þeir hérumbil

Iveim pörtum af fiskitímanum í snatt fram og aptur, og

fengu þó ekki tíma til að sinna afla sínum lil að verka

hann. l*etta var orsök til, að þeir hafa stofnað fiskifélag,

og hafa tekið mann einn, sem áðnr liefir verið á íslandi og

er kunnugur saltfisksverkun, til umsjónar við fiskverkunina

hjá sér, en fiskimenn sœkja vestur fyrir Noreg, og veiða

þar á fiskimiðum Jaðarhyggja. Pélagsins fyrirætlan var, að

kaupa fjögur skip með slúppusigh'ngu, uppá 30—40 lestir

livert, sem væri svo löguð, að þau gæti tekið ofan háreið-

ann og heflað, meðan þau lægi á fiskimiðum; á hverju

þeirra skyldi vera sex góðir fiskimenn og einn formaður, og öll

áhötd til að salta fisk. þessi skip skyldi sigla til fiskimið-

anna, og taka þar við fiskinum af bátunum, salta hann og

'flytja hann í land; skyldi tvö af þeim vera á miðunum til

skiptis, en tvö á ferð heim og heiman á víxl, færa heim
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afiann í hencliir þeim sem vorka fiskinn fyrir félagið, og

flyíja út aptur sérbvaðj sem fiskimenn þurfa: mat, veiðar-

færi, hamp, tjöru, segldúk, strengi, salt o. s. frv. l>au skyldi

h'ka flytja fiskimenn fram og aptur, skipta um þá þar sem

þyrfti. Svo er gjört ráð fyrir, að 10 bátar fiski svo mikið

á 12 (lögum, að tvö söltunarskipin verði fulífermd, en íiski

þeir minna, kaupa þau íisk af öðrum bátum. ISokluiö avipað

ílnnst oss mírtti til góðs ábata geta komizt til vegar á íslandi,

og það því heldur, sem þar er styttra en Svíar fara á flskimið.

Félögin hjá oss setti að styðja allt að þvi\ að koma upp

góönm sigiíngahátum til fiskiveiðanna, sem gæti haUlið

nokkuð betur sjó en þeir sem nú eru, og væri ekki eins

skjóllausir. þegar þessir stæöi í sambandi við stærri þií-

skip, þá gæti þeir bæði farið lengra, af þvi ])oir þola betiir

sjóinn, veriö lengur úti og haft meiri veiðihrögð heldur en

nú líðkast, og þessvegna íiskað margfalt. Til þess að ná

í fisk þann, sem gengur næst laudi, gelur félagið einnig

baldið báta, og fengið rneð því taíkifæri .til að bæta lagið

og útbúnaðinn á smábátunum, einkaniega að lála gjöra þá

óvaltari og betur lagaða til siglínga, árarnar liðlegri o. s. frv.,

heldur en nú er tíðkanlcgt t. d. á Suðurlandi.

t
1. I'OKSKLR, LÁNGA.

Ölíifiir Ólafsson (Oliiviiis). Stutt áí^rip uin fiskiveiðiir

og fisliinelaniia tilbúníng, brúkan o'^ nyLscind. KJiöfn. 1771.

48 hlss. [2. (mcð tveim uppdiáttalönum).

It j a r n i K i n a rs s o n. Uni Terraneufs og klipDsksverUnn.

(1783J. rólagsr. 111,

F r i ð r i k S v e n d s c n. Stutt ávísnn lil að verka klipnsk

(byggð á 2G ára rcynslii). Armann á allu'ngi III, 173—180.

S( V ci n bjö r n ) O ( l a fsson ). Varúðarrcí^lur við tiskverkun.

Reylijavíkurpóst. 1848, bls. 8S~9l.

fFieíHer). PsokUrar alliugascmííir um fisUverkun á íslandi.

(1844). FJölnir VIII, 39—50.

No kk r a r r c g I u r um íiskverKun , úl^^efnar að tilblutnn

suðuramlsins 15. Fehr. 1848. (á Iveim blöönm í 4to).

Um vcr/lun á ísiandi. Ný I'Clugsr. XVI, 111-114,

u
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Sá þorslair', sem veiðist kringom ísland, er einhvor

binn allra bezli sem fæst úr sjó, og hefir þessvegna ælíð

verið mjög Vitgengileg vara. Einkanlega sækjast menn eptir

honum í Suðuriöndum , á Frakklandi og á Spáni, og það

svo mjög, að þegar Frökkum var bægl frá að kaupa fisk á

islandi, til þess þeir kæmi ekki í bága við verzlunarfélögin,

þá tóku þeir uppá að gjöra út skip sjálfir til fiakiveiða

" kríngum ísland, og styrkja þann afla með miklum verð-

launum og afarháfum ójafnaðarLolli. l*ar af myndaðusi hiii

frönsku fiskifélög, og jafnvel smásamlög af frönskum sjó-

mönnum, gömlum og iingum hásetum, sem taka sér skip

á leigu og slá sér saman iil veiðanna. llin seinustn lög

um þetta efni, sem vér þekkjum, eru frá 22. JuH 1S51, og

ciga að standa til 30. Juni 1801; þar eru fyrst veitt út-

gjörðarverðlaun , 50 fránka (16 rd. 4 mk.) fyrir hvern inn-

skrifaðan mann, sem fer íil fiskiveiða við island, þó ekki

sé þurkað á landi, en við Nýi'undualand eru sömu verðlaun

einúngis ef fiskur er þurkaður á landi, en annars ekki

nema 30 fránka rd.). l*ar næst eru verðlaun fyrir aflann

af frakkneskum skipum, þegar hann er fiultur til franskra

nýlenda í suðurheimi eða annara fjarlaígra landa, frá 12 til

') Af þoiski eru margar tf^*íiinflir, oít eins við ísland, on her tÖUim

V(!r iK'lzí inn j)á tesund sein vör Itöilurn þorsk, en útlendir yinsurn

nöfuurn. Vedjule^así er KabUau^ oi; er það nafn fyrst koniiö frá

Nýfuiulnalundí, |)ví liinir foinu ínnbúar |)ar kulluðu Ix'iina lisk

líahkala, Spánverjar gjörðu úr |)ví Hakaljao, en llollendínfííir

höfðu á ])vi slafavíxl o<; sogöu Kabe}jaanw; Frakkar slafa J^eUa

Cabillaud. Sá fiskur, sein eiginlega Jieitir líabliau , er útliafs

þoiskur, sein er íluUur lifandi lil laiids. — Tunnulisk, eða þorsk

sallaíyin niður í tunnur, kalia iiollendíngar Laberdan, ])að þýðir

eiginlega »frá Aherdeenf, því þaðan var aö fornu (luuur tunnu-

fiskur, meðan Knglendíntiav (iskuðu við ísiand, og Hoilendíngar lóUu

cplir þvi að salia uinnufisk. Fiakkar kaila ])orskinn óvorkaðan

CabiUaud eða Cabliau, en verkaðan il/orwe, því liann iieilir á Laiínu

morrhua eða (jadus jnorrhua.
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20 fránka (4 rd. — 6 rd. 4 mk.) fyrir hver 100 pund, og

að því skapi fyrir þorska-hrogn. Á Frakkiandi sjálfu hafa

lögin búið svo um, að sá einn fiskur verður fluUur þángað

lil sölu, sem er aflaður í frönskum skipum og af frönskum

hásetum, sem eru innskrifaðir sjómenn, því se fluttur

þángað fiskur frá öðrum þjóðum, eða sem þær hafa aflað,

má gjalda í toh rúma 27 rd. af hverju skippundi, og þetta

er ójafnaðartollurinn, því með þessu móti verður útlendíng-

urinn að fá 27 rd. meira fyrir skippnndið, til þess að geta

staðið jafnfætis hinum innlenda, sem hverjum gefur að

skilja. Ef íslenzkur kaupmaður gefur t. d. 20 dali fyrir

skippundið á íslandi, og fær t. d. 40 dah fyrir það á

Frakklandi, þá hefir hann samt 7 dala skaða og fœr þar að

auki ekkert fyrir flutníng og ómak, en hinn franski fiski-

kaupmaður fær sína 40 dali og verðlaun og yms hlynnindi

að auki. En héraf leiðir aptur tvennt: að enginn úllendur

flytur fisk til Frakklands, því hann stendst ekki við það, og

að enginn innlendur ílytur fisk frá Frakklandi, því hann fær

hann þar bezt borgaðan. l*að er auðsætt, að allir þeir

sem kaupa fisk á Frakklandi verða að gefa meira fyrir hann

með þessu móli, og fengi hann með miklu betra verði ef

hætt væri verðlaunagjaldi og ójafnaðartolli, en þessi vani er

nú orðinn svo lángvinnur og ríkur, fiskifelögin græða á

honum
,

stjórnin sér ekki í þó goldnir sé peníngar úr al-

mennum sjóði til að halda þessum vana, og vill láta í

veðri vaka, að þelta sé nauðsynlegt til þess að koma upp

duglegum sjómönnum. l*essvegna gengur tregt að fá þann

björn unninn, að fá Frakka til að láta lausa einokun sína

á fiskiveiðum og fiskiverzlun, þó hvorugt sé reyndar nú á

neinni naiiðsyn né nytsemi byggt.

Á Spáni er þessu nokkuð öörnvísi háttað. l*ar sem Frakkar

gjöra allt úr því, að fiskurinn, sem fluttur sé til Frakklands,

skuli vera innlendur (franskur) afii
,

þar gjöra Spánverjar

hitt að aðalatriði, aö íiskurinn sé íUULur þángað á spönskum
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skipum, og beint frá fiskistöðviim. Eptir þessu hafa þeir

lagað toU sinn, og er hann þannig:

af flski í spönskum skipum:

beint frá fiskistöðvum . . Real 31. 80 r. af kvintali,
-

þ. e. 10 rd. 12 sk. af skipp.

frá öðrum stöðum .... » 47. 70 r. af kvintali,

þ. e. 15 rd. 20 sk. af skipp.

í úllendum skipum:

beint frá fiskistöðvum . . Real 42. 40 r. af kvintali,

þ. e. 13 rd. 48 sk. af skipp.

fra öðrum síöðum .... » 58. 30 r. af kvintali,

þ. e. 19 rd. 40 sk. af skp. ^

Mismunur á innlendum og útlendum skipum verður þá

3 rd. 36 sk. á skipp. eða liérumbil 53 rd. á lestarrúmi;

mismunurinn eptir því, hvort fiskurinn er talinn fluttur frá

fiskistöðvum eða ekki, 5 rd. 88 sk. á skipp. eða nærri 82

rd. á lestinni. — Af þessu megum vér skilja ýmislegt, sem

fram kemur í verzlun vorri. Spánverjar geta sent skip sín

til íslauds að sælya fisk, því það er bæði hagnaður fyrir

þá og fyrir íslenzka kaupmanninn, sem sparar við það toll-

gjald, og fær að því skapi meira fyrir vöru sína; Frakkar

þar á móli geta ekki haft nein not af að senda skip til

íslands að kaupa flsk handa sér, því í Frakklandi gildir það

eina, að flskurinn sö afiaður af Frökkum sjálfum. Spán-

verjum getur ekkert verið undir því komið, að ná föstu

aðsetri á íslandi, því þeim nægir að fá skip sín leigð; en

Frökkum getur verið hagnaður að ná föstu aðsetri á islandi,

til þess að geta verkað þar fisk sinn, og unnið fyrir það

hœrri verðlaun og ábata á flskinum sjálfum, við það sem

hann verður dýrari. En fyrir oss verður ábatinn rýr, meðan

þeir geta ekki keypt flsk af oss sér í hag, og verið með

') OrU'nbach í Barcelona 25. April 18G0; s\n. l'jdðóir. V (1853),

bls. 104. ~ í skippuml fer 3^ kvinlal.



108

því móti hvatamenn til að styrkja atvinnu vora. Ilezti

ábatinn fyrir hvorutveggja væri, að rralíkar tæki af ójafn-

aðarlolla sína, og leyfði frjálsa flutninga á flski tii Frakk-

lands. Þá mundi fljótt verðið á fiskinum jafna sig svo, að

það lækkaði á Frakklandi, ölliim þeim í hag sem kaupa

fisk, en hækkaði á íslandi, öllum þeim í hag sem alla

fiskjar. P'd mundi líka hverfa óbeit si'i, sem íslendíngar

hafa á Frökkum íyrir fiskiveiðar þeirra kríngum landið, h'kt

eins og soitinn sjómaður ybbir sig við annan, sem óboðinu

fer í disk hans fer að eta það sem honum var skamtað

af soðníngunni. Væri verzlun frjáls milli landanna gæti

báðum þar af orðið hinn mesti hagur.

Frá íslandi hefir án efa snemma verið mikil fiskiverzlan.

í réttarbót Eircks konúngs 1294 eru settar skorður við, að

skreið skuli ekki vera flutt af landlnu, meðan hallæri sé;

það er einskonar útflutníngsbann , sem vér sjúum koma

fram í Noregi og víðar bæði á fyrri og síðari tímum
,
og

átti að míða til þess að gjöra menn byrga, og kenna þeim

að búa að sínu, jafnvel þó það hafi aldrei tekizt. A fimt-

ándu öld höfðu Englendíngar miklar fiskiveiðar og fiski-

verzlan við ísland, og síðan IJamborgarar
,
þángað lil 1602,

að verzlanin var iögð til hins fyrsta danska verzlunarrélags

og kaupskrár settar. Sú breytíng sem þá varð á kaupum

og sölum stakk töluvert í stúf við það scm áður var, svo

sem vtir sjáum með því að bera saman kaupsetníngar frá

15^*" og 1 6*1" öld viö kaupskrárnar frá 1619 og síðan.

Ver höfum þar um hið bezta vitni fyrir oss að bera, sem

er Jón Eiríksson, hann segir: '>Hin enska verzlun á þeim timum

(15tJ>' öld) hefir verið töluvert ábatameiri fyrir ísland, en

verzlun nokkurrar annarar þjóðar, bæði að því leyti sem

enskar vörur voru góðar og með léttu verði, og að því

leyti, sem Englcndíngar borguðu betur íslenzkar vörur en

aðrir. » Sama vitnar og Guðbrandur biskup, sannorður og

merkur maður, um umskiptin á verzlun ÍJamborgara og

h
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hinna dönsku kaupfélaga'. Eptir verzlunar-umskiptin höfum

vér skýrslur urn útfiutníng á fiskij og skulum vér tilgreina

sömu ár og fyr:

naröur nskur. saltnsk. tunnufisk.

ar 1624 er fíutt utan: 5817 skp. 843 skp. 444.1r tunn.

— 1630 2823 — 207 — 142 —
— 1734 5885 — 812 — 644 —
— Í743 5380 — 392 — 658 —
— 1753 3007 — 238 — 481 —
— 1764 . 5681 — 107 — 513 —
— 1772

p-
6487 — 2316 — 857 —

— 1779 3313 — 1863 —
— 1784 5612 — 2578 - 7042 —

Sú breytíng, sem sýnileg er á þessum varníngi, er það,

að fyrsl framanaf er harður flskur (nskreiðn, eins og í forn-

öldinni) aðalvaran, en saltfiskur og tunnufiskur ekki að ráði.

Á þessum tíma hefir verið seldur fiskurinn mest í Kaup-

mannaliöfn sjálfri , í hertogadœmunum (frá Gluckstad] og

á Pýzkalandi, og borðaöur sem lútarfiskur (Berffflsk), En

um 1770 veröur a þessu stórko^tlcg umbreytíng: þá vex

saltfiskur margfalt að tiltöhi, en harður fiskur mínkar og

tunnufiskur, og er þetta merki til þess, að þá vex fiski-

verzlanin frá Danmörku við Spán
,
og sallfiskurinn er llutlur

til líilbao og Barcelona. Á íslandi sjálfu hefir, sem vér

vitum, saltfiskur aldreí verið alþýðu matur.

*) Jöii Ein'ksson í viðbæti við Holbcrgs Dannemorlts og Norges Stal.

17G2. 4lo. l)is. 372; — Guðbrandur biskup í líLilli ntgjöi'ö 1G13, sjíi

Finn. Job. Hist. Eccl. 111, 422; sbr. ÁrriL presiasliól. I, 172—175;
— JOn Oiafsson vicelögm. Korlc Bctainkningcr ovcr den isl. Handel,

bls. 45; — l''inn. Magnússon í Nord. Tidsskr. for Oldkynd. 11, IGSj

sbr. Nv Félagsr. XV, 92—90.

Ðccb. Om den islandskc Handel. bls. 87, 89, 97; Skvrslur um
landsbagi. I, 79.
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Eptir að verzlanin var gefin lausari hefir hin saina

stefna haldizt, að saltfiskur hefir verið mest verkaður, en

harður fiskur minna og tunnufiskur mjög Utið. l>etta hefir

verið útflutt:

harð. fisk. saltfisk. tunnuflsk.

ár 1806 . . . 2,334 skp. 2,011 skp. 150 tunn.

— 1816 . . . 2,485 — 1,304 — 90 —
— 1840 . . . 3,030 — 13,767 — » —
— 1849 . . . 3,244 — 16,400 — 120 —
— 1855 . . . 3,090 — 20,989' — » —
Ef vér nú reiknum oss hvert skippund af hörðum fiski

á 20 rd., og hvert skippund af saltfiski á 18 dah, þá fáum

vér rúmar 400,000 dala, eða aht að hálfri miiljón fyrir

fiskinn eingaungu, en það er oss aptur á móti til hliilar

huggunar, að vér sjáum það nær hérumbil heim fyrir það

sem vér kaupum árlega af brennivíni , kaffe
,

sykri og

töbaki. Ekki er að sjá á oss fátœktina í þeim efnum.

Sú varníngstegund, sem að ölhi samtöldu er lángbezt

verkuð i)já oss, og helzt getur staðið jafnfætis hinni beztu

vöru annara þjóða, er saltfiskurinn. pelta játa INorðmenn

sjálfir. Fiskurinn undir íslandi er í sjálfu sér feitari en

hinn norski, og er víða ágætlega verkaður; þó má sjá

muninn, þar sem hinn bezli gcngur á 26—28 rd. skip-

pundið þegar hinn almenni stendur í 20 dölum, og ber það

ekki sjaldan við. l'essi góða verkun á íslenzka fiskinum

kemur bæði af því, að um það hefir verið áminnt af síjórn-

inni og ritað af einstöku mönnum meira en um aðra vöru, —
svo áminníngar og rit eru þó ekki allskostar árángurslaus

ef þau koma nógu opt; en þar að auki — og þetta er mest

vert — hafa einslakir menn gengið undan öðrum í þeim

efnum, einkum nokkrir íslenzkir kaupmenn, sem hafa sjálfir

lagt sig eplir að verka fisk sinn vel, því þeir sáu hver

') Skýrsl. um landsh. I, 79, 92, G08



in

inunurinn varð. Friðrik Svendsen, Guðmundur Scheving, og

einkuni Porleifur Jónsson á Bíldudal (Suðureyri) œtiuni vér

haíi koniizt einna lengst í því efni; verð á IHIdudals fiski

hafir skarað lengst framúr almennu verði fiskjarins, og

síðan vilja allir láta fisk sinn vera frá Bíldudal. IJann fly/.t

nú mest til Kaupmannahafnar. í Björgvin hefir verið gefið

1—2 dölum meira fyrir bezta íslenzkan saltfisk , heldur en

bezta norskan
;
laungur saltaðar hafa verið borgaðar eins,

en ýsa, brosma og seyður (upsi) er hert í Noregi og selst

varla saltað. Uáskeriur freðfiskur frá íslandi selst í Noregi

eins og norskur fiskur. l*að eitt þykir mönnum þar, að

íslenzkur saltfiskur verði ekki eins þur í vælusumrum einsog

hinn norski. *

Á Englandi er íslenzk fiskverzlun ekki mikil nú sem

stendur, en er heldur að þróast. l*ar er íslenzkur salt-

fiskur kallaður ailgóður, en þó ekki eins góður og hinn

hjalLlcnzki; kann og vera, að hinn bezti íslenzki flskursé ekki

fiuttur þángað enn, heldur fari lil Kaupmannahafnar. Hinn

hjaltlenzki saltfiskur gengur í Liverpool venjulega nokkuð

meira en hinn íslenzki, og munar þaö 2—3 döhim á hverju

skippundi-. Mönnum þykir hann bússnari í roðinu. Salt-

aður fiskur frá Nýfundnalandi er fluttur til Englands ákaft,

og gengur þar vel út, því hann er seldur þar með töluverí

lægra verði en hinn íslenzki, svo það munar herumbil 7

dölum á skippundi. Laungur eru að tiltölu dýraslar á

Englandi, svo það er að sjá, sem þeir borgi þar saltfisk

meira eptir stærð en gæðum. Pab finna menn að íslenzkum

fiski í Liverpool, að heldur mikið standi eptir af dálkinum,

en á Skotlandi er það talið lýti, að flskurinn sé illa al'höfð-

IvonoWj vcrzUinarfulllrúi í njörgvin 5. Juni 18C0. Uin fiskverk'in

til verzlunar, einkuni saUfisk, hcngifisk cða bútúng, og rásUcrðín^,

sjá Ný Felagsrit XVI, 111-116.

2 pund Sterl. Iiver lonn, þ. e. íÍ240 pund ensk eða 6 skpd. 7 Ipd.

á vora vog.
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aður, því það sé sýnilegt, að höfiiðin sé rifin eða snViin af,

en ekki skorin; kemur þetta án efa þar af, að hnakkakúl-

urnar hafa veriö lálnar fylgja með hohuim, en fiskurinn ekki

síðan hnakkakýldur. Enskir kaupmenn spá töluverðum verð-

bœti á íslenzkum fiski, ef úr þessu tvennu væri bætt', svo

að fiskur vor mundi þá ekki standa á baki hjaltlenzkum fiski.

Á Spáni er íslenzkur fiskur í mestu metum, og meiri

en fiskurinn frá Noregi, en þángað ílyzt mikhi meira af

norskum fiski, af því að Spánverjar eru komnir í vana með

að fara til Noregs sjálfu' með skip sín, og geta því selt

fiskinn með helra verði. Er það þó reyndar undarlegt, að

kaupmenn vorir haíi ekki vilja eöa lag á að koma spönskum

skipuiTi til íslands. Til Barcelona koma á ári hérumbil

30—40 skipsfarmar írá Noregi, en frá íslandi koma í hæsla

lagi 10 eða 12; leiðarbréfið til íslands er að vísu nokkur

aukakostnaður, og táimar ferðum þángað að öllu jöfnu, einkum

þegar hlutaðeigendur eru ókunnugir og vita ekki hverjar vörur

þeir skuli helzt færa, og kaupmenn vorir nota sér þá ekki.

Jafnvel þó að saltfisksverkunin lijá oss sé á góðum

vegi, einsog áður var sagt, þá er hún þó enganveginn

allstaðar jafngóð, sem sjá má á því, er áöur var getið, að

verðmunurinn á hezta flski og meðalfiski er optastnær 6—8
dalir á skippundinu. I*etta kemur mest af því, hvernig

fiskurinn er búinn undir verkunína í upphafi, og þar er

ekki annað en auðvelt og lítið handbragð sem á ríður.

þeir gallar, sem eru á fiskiverkuninni hjá oss, koma mest

af því, að fiskurinn er ekki skorinn á háls í sama svip

og hann er dreginn, og því öðru, að hann er siægður,

þveginn upp og hreinsaður allt of seint, því stundum er

hann ekki þveginn upp fyr en hann er tekinn upp úr

sailinu
,

og hcfir legið þar heila mánuði. l*að sem á

Mnllens, verzIunarfnlUrúi í Liverpool, 28. April ÍSGOj Marsliaíl,

þáveraníJi verzlunarfulltrúi í Lcitli, 10. April 1800.
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ríður, ef fiskur á að verkast vel, er fyrst og fremst að

hleypa blóðinu úr honum, með því að skera hann á háls

jafnskjótt og hann kemur upp úr sjónum. Ef það er ekki

gjört, og fiskurinn deyr með blóðmu, þá verður hann alla

tíð blakkur, og aldrei fallegur, nema menn kunni að hylja

þetta lýti, og kostar það þá miklu meiri fyrirliöfn. Annað

sem á ríður er það , að láta fiskinn aldrei liggja lengi með

slorinu. Menn eiga að hleypa blóðinu út samstundis, og

ekki láta h'ða daginn áöur fiskurinn sé gjörður til. l*egar

hann er flattur, skal hafa vandaða og beitta flatnmgshnífa,

sem ekki rífa fiakinn, fletja ekki of djúpt með hryggnum,

því þá fær fiskurinn magrara útlit, ef þar er rist ofan í

roð, taka vel úr hrygginn og beingarðinn , en þó ekki svo,

að fiskurinn fari með, þvo síðan vandlega fiskinn upp og

talca þá um leið úr honum allar himnur og óhreiníndi. l'etta á

allt að gjöra áður en fiskurinn er saltaður, og ef það er gjört

vandlega, þá bregzt manni ekki að fá góðan saltfisk, með

þeirri meðferð sera er orðin alkunnug á íslandi.

Harður fiskur er á mörgum stöðum útgengilegri til

verzlunar en saltfiskur, og það er eklú ósjaldan, að það

getur verið meiri ábati að verka hann. Til þess á helzt

að velja stærsta og feitasta fiskinn, þvo hann vel og hreinsa

áður hann er hertur
,

og hlaða honum við og við, til

þess hann skorpni ekki, heldur fergist og sléttist af þúnga

sjálfs síns.

Bezt af hörðum fiski gengur sá fiskur út, sem er rá-

skertur, þegar hann er verkaður vel, og einkum ef hann

náir að frjósa. Þessvegna œtti ekki að salta þann þorsk,

sem veiðist að hausti til og framan af vetri, allt fram undir

miðgóu, því sá fiskur liggur of lengi í salti og verkast

aldrei vel, en úr þeim fiski eiga menn að gjöra ráskerðíng;

á að þvo hann vandlega og hreinsa, áöur hann er hengdur

upp, og vant er annarstaðar að skera af honum bakugga og

sporðugga þá um leið.

8
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Ltínga er ekki á íslandi í eins miklum metum og

þorskurinn, en er þó verkuð í salt og liert sumstaðar.

Norðmenn gjöra úr henni ráskerðíng, og selja mikið af

lienni til Hollands. Á Skotlandi og Engiandi er hún vei

útgengileg, þegar hún er vel verkuð í salt, og eklú flyzt

ofmikið af henni.

þorskahrogn eru merkileg og dýr verzlunarvara, sem

vér ættum að gefa miklu meiri gaum en vér gjörum nú.

Hrognin eru fluLt til Frakklands, Spánar, itah'u og Portugals, og

höfð þar til niðurburðar og agns fyrir smásíld, sem veiðist

þar, og er íUUt íil annara landa sem mesta sœlgæti og

kölhið sardine (á þý/Au: sardeUe)\ en í raun og veru

er þetta sælgæti, sem Frakkar eru svo frægir af, öldúngis

samskonar fiskitegund og vér kölkim kópsíld
,

og kemur

fjörðunum fulium til vor á hverju ári, en án þess vér

seljum af henni eina tunnu oss til ábata. I'orskahrogn eru

seld í Noregi á 7 rd.'til 16 dah tunnan, hjá oss hefir hún

verið frá 5 til 7 dali. Frakkar sjálfir kaupa hrognin frá

Noregi
,
og frá ísiandi hafa stundum verið flutt hrogn til

Noregs. Ekki vitum vér til, að fiskihrogn hafi verið flutt

frá íslandi fyr en 1770, en síðan licfir jafnaðarlega verið

flutt þaðan nokkuð af þeim, en aldrci mikið, og Jielzt frá

Suðurlandi. Ver/Junartöflurnar telja að fiutt hafi verið:

ár 1770 104 tunnur.

— 1772 134^ —
— 17S4 20 —
— 1806 » —
— 1816 » —
— 1840 275 —
— 1849 308 —
— 1855 1131 ^ —

M Rech. Om HanfJclcn paa Island, bls. 99 5
Skýrsl. um landsh. I,

79, 92, G09.
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Þegar hrognin erit góð, þau sem frá íslandi lí.oma, eru

þau borguð með sama verði í ISoreg} og norsk hrog-n, en

þar er kvartað yfir, að þau hrogn sem fra íslandi flytjast

sé hlönduð með gotum, eða þeim hinum stóru hnu kýtum,

sem eru í fiskinum, þegar hann er rélt kominn að goti, og

sé því felld í verði jafnvel meira en vera ætti, einsog œtíð

er þegar varan er blönduð, illa vahn eða iUa hirt.

Sundmaginn' hefir ætíð verið hirtur hjá oss, en

aldrei verkaður lil þess ábata sem hann gæti verið; hann

heQr verið helzt fluttur til heimila og hafður til matar, en

mestur ábati er að sjóða úr honum sundmagalím , eða

húsblas, og selja það, því ef það er gott er það afardýr

varníngvu'. Til verzlunar hefir sundmaginn gengið nokkuð

á seinni árum, svo að 1855 voru flutt 44 skippund af

honum lil Spánar^, en verð á honura mun hafa verið heldur

lágt, því hann er hjá oss hvorki vel verkaður né hreinn

að sjá. tlvað sem menn vilja gjöra við sundmagann, þá

eiga menu að vcrka hann glænýjan og verka hann þá vel,

taka af honum allar slorhimnur og öll óhreinindi, og þurka

hann síðan snarplega, svo hann verði sem bjartastur ílits,

nokkuð harður og svipaður glæju horni. Ef hann er þannig

verkaður, gengur hann allvel út, en sé hann óhreinlega

verkaöur verður hann blakkur og ógagnsær, kemur af

honum brækjulykt og hann verður ekki hæfur til neins,

nema þess sem óvandaður trassaskapur getur notað hann lil.

') Uni mcðfcrð og not ó sundmngíiriimi cr míirt ritað^ svoscm til

dæmis:

Ólafur Ólafssou. Um nokkrar límtegundir. (1786). Félagsr.

VI, 234— Íi48.

Miillcr. Um Iiúsblas, Bcncd. GrÖndal íslenzkaði. (1791), rólagsr,

XI, 180-102.

Svcinn Pálsson. Um Iiúsblas cða sundmagalím. (1789). Fclagsr.

IX, ICO— 17G.

Um sundmaga og húsblas. Lílil fiskibók, bls. 32—36.

2) Skýrslur iim landsb. I, 582.

8*



116

2. SÍLD, UPSI.

.lón Eiríksson. Nokkrar hu^ívekjur um veiði og verkun

á ... síld ... 0. s. frv. (1783). Félagsr. III, 110.

Mohr. Om aðferð . . . að veiða smáupsa. (1783). Félagsr.

III, 193—;^04.

Síldin heíir aldrei orðið oss að ábataeyri til þessa

dags, en aörar þjóðir hafa grædt mikiu meira á henni en

á þorskinum, og liaft aðal-íiskvarníng sinn af henni. Á miðöld-

unum hafði Danmörk eina hina mestu síldarveiði í Eyrar-

sundi. Hohendíngar og Flœmíngjar höfðu um lángan aldur,

og hafa jafnvel enn, mikinn auð af síldarverzlun sinni, en

þeir veiða síldina í Englandshaíi og kríngum strendur Eng-

lands, Skotlands og Iljaltlands, og hafa hinir auðugu Eng-

lendíngar horft á þetta um lángan aldur, og jafnvel keypt

afiann af hinum frá sínum cigin sU'öndum, þartil þcir fóru

að íiska sjálíir ásamt hinuin. Norðmenn hafa á seinni

tímum abalmegin fiskverzlunar sinnar af síldinni. Á islandi

getum vér ekki sagt enn , hversu mikinn síldarafla vér

gætum haft, cn eptir því sem vér getum næst kornizt,

mætti hann í sumum árum vera yfirgnæfandi. En til þess

þarf fyrst og fremst, að vér fáura oss veiðarfæri, íiát og

allan nauðsynlegan viðurbúníng þar sem síldin er vön að

sækja að, og þarnæst er nauðsynlegt að kunna til með-

ferðar á aflanum, svo hann verði manni útgengilegur. Til-

fæn'ngarnar verða nú smásaman auðfengnari og ódýrari, því

nú hafa menn fundið upp riðvélar, eða verkfæri til að ríða

allskonar net, og má fá hvort maður vill til kaups: netin

fivo stór eða lítil sem rnaður viU, eða vélina sjálfa tilbúna,

og væri fiskifélag stofnað á íslandi, er enginn eli á, að það

œtti að útvega sér vél þessa, t. d. frá Skotlandi. l*ær síidar-

tegundir, sem til íslands koma, eru helzt hafsíld, kópsíld

og loðna.

Hafsíldin er sú hin ypparsta síldartegundin, og er

sú sem mest gengur að kaupum og sölum; hún kemur og
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einnig lil íslands, en svo lítill ganmur er henni gefinn, að

mönnum eru enganveginn kunnugar gaungur hennar.

Náttúrufræðíngar hafa sagt, að hún kæmi ekki tii íslands

nema stundum, og þó ekki mikið af henni ^ ; en l)ó höldum

vér, að þessu sé varla svo varið, heldur muni hún koma

þar optastnær, djúpt eða grunnt, ef menn þareptir gaum-

gœfði gaungur hennar.

Kópsíldin gengur víða inn á firði, og hleypur rétt á

land. Á Akureyri hefir hún opl verið svo að segja ausin

upp, en af því engin ráð hafa verið til að hirða neitt tölu-

vert af henni, þá hefir htill fengur orðið í aflanum. Eigi

að síður hafa menn sannfærzt um , að kópsfidin verður

bezta verzlunarvara, ef hún er söUuð niður með kryddi í

smákúta, eins og tíðkast í TVoregi og þar eru kallaðar

Anchioins (angsjósur); hcfir það opt verið reynt á Akur-

eyri, og tekizt ágællega einsog vænta mátti, en þetta hefir

aldrei orðið að neinu ráði, og ekki nema sem sýnishorn

eitt, eða svosem til sælgœtis. í matreiðslubók - þeirri, sem

prentuð er á Akureyri fyrir skömmu síðan, er sagt fyrir

Um þá aðferð, sem vant er að hafa við sfidina, en sá til-

búníngur getur verið með margvíslegu móti. Sumir ieggja

sildina eitt dægur Í12 tíma) í gott edik, sumir heilan sól-

arhríng í salt, áður iain er lögð niður með kryddi, og

þetta krydd er h'ka ýmislega valið og ýmislega blandað.

Loðna eða ioðnusild kemur víða á firði á íslandi, og

hleypur stundum á land af ösinni; þetta síldarkyn er í

minnstum metum, enda mun það ekki heldur vera hagnýtt

hjá oss til neinna riða. Grænlendíngar veiða mikið af

loðnu; þeir fara út í fuglager með netháfa, búna til eins

og ausur með skapti, og söklm þeim í torfurnar, geta

') Faber. Nalurgcschichtc dcr Fisclie Islancls. Fraiikf. 1829. 4to.

bls. 183.

2) Ný niatrciðslubók, ásanit Avísun um lilun, þvott o. 11. — Samið

beíir þ. A. N. Jónsdííltir. Atiurcyri 1858. XX + 244 blss. 12mo.
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þeir svo aiisið upp af loðnunni fulla báta; síðan þurka þeir

hana með því, að breiða hverja við aðra, og snúa á ymsar

hhðar, en þegar þm'kað er, lála þeir hana niður í skjóður,

og geyma hana til vetrarforða.

I'ó ekki sé mikið um síldaralla á íslandi, þá íinnum

vér saml nokkrum sinnum síld ilulta þaðan, en samt ekki

fyr en á seinni árum. Árið 1849 voru lluttar 23 tunnur af

saltaðri síld frá GuUbríngu sýslu, og 1855 úr Eyjafirði 5

tunnur. En það er líklegt, að menn geíi þessum afla smá-

saman meiri og meiri gaum, og læri að færa sér hann í

nyt, því hann getur eigi að eins verið til búbœtis á heim-

ilum, og það margsinnis opt þegar annar aOi bregzt, heldur

og einnig mjög ál)atasöm verzlunarvara.

l*ar sem svo stendur á, einsog sumstaðar er á islandi,

að síldin gengur inn á voga eða fjarðarbotna, er auðgefið

að ná öhu þvi sem inn kemur, ef maður hefir nógar til-

færíngar. þar til heyrir, að hafa síldarnætur svo lángar og

djúpar, sem þarf til að loka vognum að utan. Venjulega

eru síldarnætur í Noregi 120 til 150 faðma lángar, og 15

til 20 faðma breiðar. l*á taka menn smá net, og draga á

inni í vognum, eptir því sem menn geta komið sér fyrir, en'

þoka jafnframt stóru nótinni inn á voginn, eptir því sem

hann tæmist, þángaö til hún tekur á land. En þá þarf

jafnframt tunnur, salt, krydd og sérhverja þá hluti, sem

nauðsynlegír erú til að búa vel um afla sinn, einnig tölu-

verðan fólksafla
,

þegar mikið berst að, því annars vill

mikið ónýtast. AUur sá viðbúnaöur, sem til þessa þarf, er

svo mikill, að samtök og félagskap þarf til að standast

kostnað af honum, nema ríkir menn aitti í hlut, en þar

mundi varla vera efi á, að fyrirtœkið borgaði sig, ef það

væri haglega stofnað og því stjórnað vel. Meðferðia öll er

í sjálfu sér einföld, svo þar er mest komið undir, að ekki

vanti það, sem til þarf að taka. En þó það vantaði, þá

mætti hirða mikið til þurkunar og geymslu, reykja suuit
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0. s. frv. , en það, sem ekki verSur hirt með nokkru öðru

móti, verður bezti áburður, ef því er blandað með mold og

mykju og lálið fúna saman.

Upsinn gengur á stundum svo mikiU að Suðurlandi,

að dæmi eru til að torfurnar liafi svo að segja farið sjálf-

krafa á land, svosem t. d. í ílafnarfirði. Hann gengur einnig

mikill að Austurlandinu, t. d. að Djúpavogi og víðar. l>egar

svo ber undir, að mikil gengd er af smáupsa á vogum og

víkum, má -veiða hann með því að króa hann eins og síld,

en þegar jöfn gengd er af honum, þá veiðist hann mest á

dorg, og er það skemtilegur veiðimáli fyrír úngh'nga, og þá

sem viija íiska sér til skemtunar. Dorgiii er fiskistaung

mjó og laung, með taumi á uðrum endanum og þar aungl-

inum neðan í. Fiskistengur geta menn fengið keyptar frá

Englandi eða Skotlandi með öllum tilbúnaði, en það er svo

einfalt að gjöra þær, svo að þær verði vel notandi, að það

getur hver einn gjört. Uppdráttur af fiskistaung fylgir rit-

gjörð Mohrs. Upsinn er ekki einúngis góður fiskur til bús

að leggja, heldar gefur hann einnig lýsi, og er þessvegna

hinn mesti fengur að upsaveiði.

3. LAX, SILÚNGLlR, ÁLL.

Jón Kiríksson. Nokkrar hugvckjur um veiði og verkun íi

laxi, síld 0. s. frv. (1783). Félagsr. lU, 8G-1^1.

Olafur Olafsson. Uni Inxvciðina við HcIIufoss í Drams-

clfunni í Norcgi. (1780.) Fólagsr. Vl, 175— 18G.

Ólafur Ólafsson (Olavius). Líiilfjörlcgl ágrip uni ála-

veiður. (1783). Félagsr. 111, ZQh—Zib.

Hin aiiðveldasla og bczLa aðferð við laxvciði í stóráin á

fslandi. þjóöólfur VII (1855), 95—90, 99^100.

Laxinn er ein af þeim fiskitegundum , sem er mest

eptirsókt af ölluin. I»ó eru enskir menn ákafastir að ná

honum. þeir fara á hverju sumri úr landi og takast ferð

á hendur til Noregs eða annarstaðar, þángað sem laxveiður

er, liggja þar við allt sumarið, og fá leyfi eigendanna til að

veiða þar lax á aungul. þetta er þó ekki til ábata gjört, heldur
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til skemtunar, af því að laxinn er glæsilegaslur fiska, og þykir

mest frægð og mest skenitun að veiða hann. Á Englandi og

Skotlandi hefir áður verið hin mesta laxveiði, en með allskonar

vígvélum, stórum og smáum, hefir þeim lekizt svo að veiða,

að laxveiðin er tæmd, og þar fæst varla lax lengur. ^ Menn

halda, að þessu sé svo varíð, að laxinn íeggi hrogn sín í

ám þeim, sem hann fer upp í, og það afkvæmi, sem vaxi

þar upp, koini á sömu slöðvar næsta ár og svo kol) af

kolli; en þegar áin er þurkuð árlega hvað eptir, svo engin

lifandi skepna af laxi nær að komast þaðan lifandi, þá kemst

sú á einsog í auðn, því þá á enginn lax þar heimili lengur,

og getur ekki átt, svo þá eru þau ein ráð fyrir iiendi, ef

maður \ill fá ána bygða af laxi á ný, að flytja þángað lax

annarstaðar að og friða hann meðan hann er að fjölga.

þetta er nokkurs athuga vert fyrir oss, að haga svo veiðum

vorum að vér ekki eyðum þeim, þó vér hefðum afJ og

kunnáttu til þess, með því'að beita þeim vígvélum, sem

gjörir öllum laxi ómögulegt að komast upp í árnar til að

leggja egg sín og tímgast, og er þetta því aðgæzluverðara,

sem hætt er við að oss fari sem öðrum, að veiðihugurinn

og kappið ráði meira en fyrirhugi og skynsamlegt ráðJag.

Laxveiðin hjá oss má nú heita að hafa verið í barn-

dómi sínum ávallt híngaðtil, og sé nú fyrst að byrja, því

nú er fyrst votlur þess, að vér getum fcngið gagn af veiðum

vorum, og notað þær, hvort sem vér viljum sjálfir, eða selt

þær. En þó laxveiðin hafi verið htil, þá hefir þó ætíð verið

einskonar lifandi vottur þess hún væri nokkur, því ætíð

hefir verið flutt utan nokkuð af laxi, og hefir það verið:

ár 1624 5^ tunna.

--1630 5 —
— 1734 4 —
— 1743 3 —
— 1753 5^ —
— 1764 14 —
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ár 1772 14- tunna.

— 1779 . 16^ —
— 1784 . 17 —
— 1806 28 —
— 1816 104 —
— 1840 330 lísip.

— 1855 387 1 _
þetta lítilræöi mun hafa einúngis verið flutt fráReykja-

vík og frá l>íngeyjar sýslu. En síðan 1855 befir komið

töluverð breytíng á þetta. Skotar fóru fyrst aö taka npp á

l)ví 1857, að kaupa lax af bændum og sjóða niður á enskan

háttj og flytja til verzJnnar, og er enginn efi á að þeir bafa

haft á því góðan ávinníng; en laxamenn vorir hafa einnig

haft á því góðan bagnað, og ætti með tímanum að geta baft

bann meiri, og lært allan tilbúnínginn með soðnínguna, sem

á ekki einúngis við þetta, heldur við allan mat sem geyma

þarf, og vœri því eitthvert hið nytsamlegasta búverk, sem

vér gætum tekið uppá að læra. þessar laxaveiðar sýna oss

nokkuð sýnishorn af því, livernig atvinna og ágóði getur

vaxið. það er kunnugt, að lensmennirnir á Bessastööum

höfðu tekiö undir sig laxveiðina í Elliða-ám, og síöan var

hún loigð sem konúngseigh fyrir árlegt afgjald, sem varð

alira niest rúmir 100 rd., en venjulega svosem 50— 60 dabr;

fyrir noklírum árum voru nú árnar með veiðinni seldar fyrir

1200 dali, en 1858 tók hinn skozki laxamaður veiðina til

leigu af eigandanuni um 3 ár, fyrir 100 pund sterlínga eða

bérumbil 880 dali árlega. I'ar sem menn fengu áður venju-

lega 6—8 skildínga fyrir pundið, og gátu þó ekki selt

nema fáein þúsund pund, þar fá menn nú 10—11 skildínga

fyrir pundið, og geta selt því meira því dýrara. Einúngis

frá Suöurlandi var flutt til Englands eða Skotlands:

Bech. Om Handelen paa Island, bls. B7, 88, 97. — Sig. Hanscn í

Skýrsl, uin landsh. I, 79, 92, ()08.
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1857 . . 17000 pund, og höfðu koslað 10 sk. pund.

1858 . . 20000^ — — — 11 — —
en síðan hefir þelta farið mikið í vöxtj og það mun varla

ýkt, að nú sé fluUur utan frá íslandi niðursoðinn lax 50,000

pund, fyrir hérumbil 6000 dala á ári , auk þess sem þeir

færa með sér og eyða af peníngum lijá oss, sem í þessum

útveg eru, og er það ekki minna. En samt sem áður hafa

þessir menn sjálfir mestan ábalann á framkvæmd sinni, svo

að einn þeirra taldi sér, að hann hefði keypt verzkmarslað

í ár fyrir 500 pund sterlíng, einúngis fyrir þann ábata, sem

hann hafði á laxverzlun sinni í fyrra. þetta er einmitt

gleðiefni fyrir oss, því það sýnir, að atvinna er margvísleg

og gróðavegur ríluilegur á landi voru, fyrir þá, sem kunna

með að fara, og hver getur örvænt að vér getum lœrt það?

— Hvarfyrir skyldum vér þá sjá ofsjónum yfir ábata annara,

sem cinmitt sýna oss og kenna oss hvað vér getum sjálfir,

ef vér höfum að eins hug og framlak í oss. Vér æitum miklu

fremur að þakka þeim
,
og svo jafnframt sýna í verkinu að

V

vér værum efnilegir lærisveinar, með því að ná sem fyrst

jöfnum hlut með þeim, og síðan taka við af þeim.

S ilúngsveiðar eru og hafa ætíö verið meiri á íslandi

og víðar en iaxveiðarnar ; en það er einúngis lil húmatar

og ekki framar. Hvílíkt ógrynni að sé af siiúngi, sem veiða

mætti bæði í sjó, ám og vötnum, viljum vér ekki fá oss til

orða, því það er allt of kunnugl, en vér skulum einúngis

geta þess, að tU að veiða hann í fjaliavötnum gæli menn

búið sér til einskonar húðkeipa, sem mæ.tli taka í sundur

og flytja á hestum einsog tjald. En til veiðarfæris í vogum

ám og vötnum, þar sem silúngsgegnd er og nokkurnveginn

kyrt, œtti menn að gjöra sér háfa, sem eru hið ágæíasta

veiðarfæri, en eru því miður varla kunnugir á íslandi. Háf-

urinn verður tilbúinn mjög einfaldlega, því ekld þarf annað

1) þjóðtilfur X, 57, 130, 154.
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en reisa sér ui3i) sviga eða gyrði, svo sem Ivær álnir á vídd

að þvermáli, eða meira ef viil, ríða þar utanum þétt og

sterkt net, svo smámöskvað að ekki ánetist í því. Hafi

maður nú 5— 6 sviga, með hálfrar annarar álnar bili milU

hvers, þá hefir maður þar opinn ránghala, einsog hús,

hérumbil 9 álna lángt; nú lokar maður í annan endann,

og ríður þar aptur af svigunum einsog skotthúfu, sem lykst

saman. Innan í háfnum hefir maður Ivœr viðlíka liúfur, en

ekki að ölki lokaðar, heldur með mjófum götum í kohunum,

sem snúa inn í háfinn. Þar hefir maður nú nóga vél til

að halda fiskinum inni, en nú vantar ráð lil þess að hand-

sama hann og lokka hann inn í fylgsnið. Til þess hefir

maður tvennt hragð: fyrst hefir maður net beint fram úr

opinu á háfnuni miðjum, og er áríðanda að það nái nokkuð

inn í háflnn, t. d. að öðrum sviga, svo að fiskurinn smjúgi

ekkiíkríngum það innanvert, heldur verði að fylgja því inn í

háfinn; þar næst heflr maður tvö net, eins og fasta arma, út

frá opinu á háfnum á báðar hhðar. ISú leggur maður háfinn

og stjórar niður, svo að lokaði endinn snýr frá landi, en

trjónunetið gengur fram úr háfnum til lands. l>egar fiskur

hittir það fyrir, þá rekur hann sig á, og fer þá ætíð til

djúps, en þá verður fyrir honum háfurinn opinn, eða þá

armarnir, og þeir snúa honum til háfsins. Fer hann þá inn

á botn, og snýr þar við aptur, en kemst þá ekki út um
húfurnar. Þar sem svo á stendur, að svæði er stærra og

nóg efni fyrir höndum, má hafa svo marga háfa, hvern við

annars hlið, sem maður vill, en vídd, stærð og lengd þeirra

fer eptir því sem til hagar. þcgar sih'mgur allskonar færi

að flskast í siíkri mergö, sem samsvarar því er fyrir hendi

er, þá er jafnframt nauðsyn á að liafa verið sér úti um
mann, sem kaupi aflann og sjóði hann niður, eða menn

verða að taka sig til um þetta sjálfir; geta þeir þá hvort

sem vill, geymt sjálfir forða handa sér, eða selt til verzl-
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unar, og mæUi þetta verða meiri verzlunar-varníngur , en

vér getum nú gjört oss nokkra hugmynd um.

Um á I a V e i ð a r hefir mönnum aldrei verið hugað á

íslandi. og margir menn hafa viðbjóð á þeim fiski; það

eldir h'klega eptir frá þeirri tíð, þegar menn héldu að állinn

ætti samræði við orma, og væri sjálfur einskonar ormur,

sem lifði á leðju og rotnum hrœkvikindnmj og væri óœti.

En állinn er saklaus af öllu þessu ámæli, og er víðast hvar

talinn mesta sælgæti. Svosem til dæmis má geta þess, að

Frakkar hafa lagt fyrir hann veiðibrellur í Reykjavík, og

veidt þar tökivert af honum í bæjartjörninni. l*essvegna

er enginn vafl, að þó vér veiddum ál, og gæ.tum ekki sætt

oss við að borða hann sjálfir
, þá gætum vér ætíð selt

ómælt af honum til annara landa, svosem Enghinds og

Frakklands, og eins til Danmcrkur. Menn veiða hann annar-

staðar í hylkjum eða körfum, riðnum svo stórum sem kvartil,

mcð krínglóltu opi á báðum endum; kríngum bæði opin

eru festar speikur úr gyrði eða viðjum, einsog trekt, sem

ná að mestu saman, en þó ckki fyllilega, hkt eins og fyr

var sagt um húfurnar ÍDnan í háfnum. Innan í hylkin er

gott að láta flösku, með lifandi möðkum í, og síðan stjórar

maður niður hylkið að kvöldi til, en vitjar um að morgni,

helzt þegar kyrt er veður og dimmt, og er þá állinn þar

- inni við flösku sína. Menn hafa einnig álakistur, og áia-

garða, og margar fleiri vélar; en sú er einföldust, sem sagt

er frá að menn hafl haft á fslandi, að veiða ál með skyrí.

þeir hafa staung eða stjaka. með snúð eða litlu hjóh neðan

á, rjóða hann í skyri ofan við staungina og reka hann síðan

ofan í botn; þá fcHur glætan af skyrinu í augu áhium og

verður honum að tálsnöru, því meðau hann er að eta af

skyrinu vefur hann sig upp um staungina, til þess að liafa

sem bezt næði við mat sinn, en þá kippir maður staunginni

upp með öilu saman, og gefur honum skell fyrir skyr.
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4. HEILAGFISKI.

Sú fiskitegund hefir ávallt verið í miklu afhaldi hjá

oss á íslandi, og bæði riklíngur og rafabeiti verið seld dýrt

manna á milli, svo að rafabelti eru metin í Búalögum tvö-

föld við fuUgildan fisk, eöa á 40 áhiir vœttin, sumir segja

60 álnir, og rikh'ngur þriöjúngi meira en flskur, eða 30 álnir

vættin. l^ar mun og enginn efi á, að heilagfiski gæti á

margan hátt orðið útgengileg verzlunarvara
,

og sömuleiðis

sjálfuin oss til miklu meiri nota en pað verður nú. Par

sem mikiö fiskast af því, er það soðið í einmeti dag eptir

dag, og verður með því móti óhoUustu matur, því það er

feitt og þúngt til meltíngar; er það því munnmæU sumra,

að holdsveiki komi af heiiagfiskis áti; kann vera, að nokkuð

sé tilliæft í þessu, og að vísu er það sannfæríng vor, að

þessi lirylUlegi sjúkdómur mundi smásaman hverfa á ís-

landi, ef þrifnaður innanhúss og mataræ,ði yrði almenntbætt.

. Ef menn lœrði að haga þessu betur, matbyggi fisk þenna

með ymsu móU, en ekld œtíð eins, og hefði kálmeti og

jarðarávöxtu með UI matar síns, þá yrði ekki cinúngis þessi

afii heilnæmari, heldur og miklu drjúgari, og gæfi manni

margvíslegan búbæti. Af heilagfiski má e!da beztu súpur,

sömuleiðis steil;ja það með ymsu móU, sjóða það niður

til geymslu, og á margvíslegan annan hátt hagtæra því sér

tU gagns og ábata, svo þar er enginn efi á, að það muni

með tímanum verða ein af vorum beztu varníngstegundum.

5. IIÁKALL, HÁFUR, SKATA.

Ólafur Ólafsson. Uin lagvaö. (1781). Félagsr. I, 7C-8G
(meö uppdrætti); -sbr. Oiavii ferðabók.

H á k a II i n n er epUr sögn náttúrufræðíngauna miklu

fjölskipaðri í kríngum ísland, heldur en við hin önnur lönd

í grend við oss; en hann er líka geðlegur nágranni, því

hann er einn hinn ábatamesU aíli, þegar nóg af honum
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gengur oss í greipar. Sú er aðferð hans venjuleg, aS haun

kemur undír land og inn á fjörðu a vetrum, en fer frá

iandi fyr eða síðar á vorin, og vcrður þá ekld veiddur

nema með mestu sjósókn, jafnvel á þilskipum. I'að var

áður fyrrum venjan mest, aS menn cgndu fyrir hann á

vetrum inni á fjörðum, og veiddu hann þannig, hæði fyrir

norðan, vestan og austan. Veiðarfæri það, sem haft var til

hákallaveiða í Eyjafírði og Fljótum, var kallað lagvaður,

og þótti það veiðnast og bezt úr garði gjört af þeim, sem

þá voru tiðkuö. Menn fluttu þá hákalHnn á land, að því

leyli menn náðu honum, með lifur og öllu saman, var það

töluverður afli og varð án efa optsinnis mönnum tii bjargar

í hallærum þeim , sem þá dundu svo opt yfir, þó homun

væri stundum kennt um, að bann hefði valdiö dauðamargra,

þegar hann var óvarlega etinn nýr og ókasaður, eða illa

kasaður, því þá getur hunn verið banvænn matur, vegna

stækju-efnis þess [Ammoniak]^ sem í honum er. Stundura

fóru meun um þær mundir í hákallalegur á stærri bátum, sera
"

menn kölluðu "hákanaskipn, en kepptust þá samt eins við að

fíytja með sér allt í land, skrokkana eins og Hfrina, og unnu

til að róa og sigla með hákallaslóðann i kríngum sig, þó

þeir yrði að reyra bátana til þess þeir skyldi ekki liðast í

sundur, Nú er orðin á þessa mikil breytíng á seinni timum.

Menn leggja nú að sönnu hákallalóðir inni á fjörðum á

veturna, og fá þar stundum nokkuð, en um sama leyti er

þá byrjað að fara í legur á þilskipum eða hákallaskipum,

og þá tekur undan hákallinn við lóðirnar. í hákalialegunum

fara menn þá í kappi alltaf einn dýpra en annar, til þess

að ná í hákallínn sem óðastan, og geta með því móti skorið

skrokkinn i sjó og tekið lifrina, vita <nenn svo varla af sér

fyr, en þeir eru komnir hver fram fyrir annan á landsbrún,

og álasa þá hver öðrum fyrir fíknina, en hinir, sem ekki

ná í veiðarnar, sakna vinar í stað, þegar hákallinn kemur

ekki sjálfur Víkamlega á land, og ekki neraa sálin hans, eða
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lifrin ein, sem færri. hafa goU af, Menn bafa talað um, aö

hákallsaninn mundi geta orðið engu minni, og ullu nota-

legrij ef aliir værí samlaka um að fara ekki í Jegur til hafs,

heldur hafa alUr innQrðis veiði, meðan ekki bæri á að hákall

færi að gánga frá l'duól, en þetta hefir ekki viljað heppnast;,

og sá félagskapur farið út um þúfur. í Faxaflóa og Breiða-

flóa hefir þó heppnazt með legur lengi frameptir vetri.

lláliaUinn er ekki eiuúngis mikiU happafengur að Hfr-

inni til, heldur er einnig mikið varið í kjötið og slírápinn.

Kjötið, eða "hákallinn", sem kallaöur er, hefir í sér mikið

af fhiasta lýsi, sem má ná úr honum ef raaður heíir læki

til þess, en hann er hka drjúgur og góður búbœtir, ef hann

er vel og þrifalega vcrkaöur, og er hann misserisgamall

lagður að jöfnu við góöan þorsk, en gagnþur þriðjúngi betri.

Það sem mcst ríður á, til að verka góðan hákall, er að kasa

hann vel, eða láta hann liggja í gröf, sem er steinselt

innan og vel þakin að ofan, þáugaðtil stækjan er slegin vel

út úr honum, en þó ekki svo, að hann verði alveg morkinn.

Síðan verður hann að hánga mjög lengi, því hann er vand-

þurkaður, og ekki heflr hann áður verið kallaður vel vand-

aður nema hann væri að minnsta kosti ársgamall, vel hertur

og gagnsœr ef kviðhákall væri. Skrápurinn er eilt hið bezta

skólcöur, einluim til sjóskóa, ef hann er vel verkaður; úr

'honum má einnig gjöra hið fmasta leður, sem Frakkar

kalla Chagrin^ og nú er mestmegnis tilbúið úr hesthám,

asnahúðum og múlabjálfum.

ÍTákalIaveiðin er hin beinasta hvöt fyrir oss til að út-

vega oss þilskip, því hún verður ekki stunduð að gagni,

nema menn geti svo aö scgja fylgt hákallsganngunni úr

landi og í. Hefði menn þá samtök, svo að mörg skip

hjálpuðust að til að veiða og flytja aílann í land, þá mundi

bæði aflast mcira, t, d. þcgar kjör standa um nokkurn tíma,

sem stundum bcr við, og þá yrði hœgra að hagnýta sér allt það

sem aflaÖist. l*cgar skip þessi væri orðin möi'g, þá kæmist
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svo lángl, að menn færi að sigla á þeim sjálfir með aíla sinn

til Skotlands, Noregs, Danmerkur og kannske fleiri landa.

Háfurinn veiðist mestiir á Suðurlandi, en er ekki í

miklum metum. er í honum frábœrlega mikið af filu,

sem mætti ná úr lionum ef menn hefði iæki til þess.

Roðið af honum er það eina, sem gengur í verzlunarvöru,

og er einkum flutt frá Vestmannaeyjum, þó sýnist það heldur

að fara mínkandi, því

ár 1806 voru flutt utan háfsroð 1568 tals,

— 1816 1463 —
— 1840 234 —
— 1849 93 —
— 1855 55' —

Skata veiðist stundum töluverð, einkum fyrir sunnan

og vestan, en er ekki mikil verzUmarvara, meðfram vegna

þess, að ekki veiðist meira af henni. Hún er þó í sjálfu scr

góður afli, því bæði er hún lifrarmikll og gefur mikið lýsi,

en fiskurinn er uppáhald sumra bœði soðinn og hertur,

Á íslandi er það venja, að kasa skötuna einsog hákall, áður

en hún er hengd upp, því hún er full af sama stækju-efni

eins og hákallinn, og getur oröið banvœn fæða, ef hún er

borðuð ókösuð sem einmeti. Skötumagar eru sumstaðar

hafðir í dufi, og fyrir lýsis ílát, og roðið í vefjur eða fyrir

skinnsokka. Útlendir salta stundum sköluna nýja, og fara

með hana líkt og saltfisk, og segja hún sé þá góð. ^

6, SELAR, HVALiR, MAusvíN (hnýðíngar).

Jön Kiríksson. Um livalnveiði. (1781). Félagsr. I, 143-1G1.

Jóii Kiríksson. Uni marsvína rckslur. {il&Z). Félagsr,

n, 73—06.

þau helztu selakyn, sera eru í kríngum Island, eru

einsog kunnugt er: landselur, útselur og vöðuselur. Það

1) Skýrslur um landsh. I, 79, í)5, GÍ8.

*) Fabcr. Naturgesch. der Fische Islands, his. 38.
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er forn veiðímáti, sem helzt við enn í dag hjá oss, að

veiðalandselinn í nótum og útselinn nieð uppidrápi á skerjum;

skutulveiði á sel er og gömul, en þó varla eins gOmul og

á hval, að minnsta kosli ef vér ættum að ráða af því, að

í Grágás finnum vér ekki gjört ráð fyrir að reki skotna

seli, en hvali aptur á móti hafa menn þá fundið opt rekna

með skotum í. Sverrir konúngur hefir samt þekkt málsliátt

um selaskot með skuth, þar sem hann segir við menn

sína til að hughreysta þá eptir rnannskaða: »opt verður

slíkt á sæ, kvað selur, var skotinn í auga«. Jónsbók gjörir

ráð fyrir skotnum selum, Aldrci verðum vér samt varir við

í fornum ritum, að menn hafi gefið sig í hvaUifar eða vöðu-

far á sama hált og sumstaðar á síðari tímum er gjört; sú

veiðiaðferð mun varla vera eldri en frá sextándu öld, og hefir

einúngis orðið lenzka i stöku sveitum. Eptir að byssuveiðar

komust á, urðu nótnaveiðar smásaman ofurliði bornar, en

vegna hins stöðuga og mikla ágóða, sem landseiur og út-

selur gefa af sér, þegar þeir mega vera í náðum, hafa lögin

sterklega friðað látur og lagnir fyrir skotum. Kunnugir

menn mátu selafla kríngum Breiðafjörð einn fyrir 14 árum

síðan (1847) til 4—5000 dala á ári og þaryfir, því hver

landselskópur var þá metinn á l rd. 48 sk, og hver út-

seiskópur á 4 rd. ^ það mun vera eílaust, að sehiflinu

hafi heldur vaxið en mínkað síðan. Vöðuselur var lengi

veiddur með skutli einúngis, ogþó ekki nemaá stöku stöðum,

þángað til menn fóru annarstaðar að reyna nœtur fyrir hann,

og heppnaðist mæta vel. En því er miöur, að á seinni

árum virðist sem vöðusekir leggist frá, hvort sem þartii

eru sérlegar orsakir, eða einúngis eru að því áraskipti.

Það verður víst ekki annað sagt, en að viðburðir sé

hafðir til selveiða á íslandi 1 betra lagi, eptir þeim efnum

sem fyrir hendi eru. Þó mundi vissulega mega taka upp

'3 Tíöindi frá alþíngi 1847, bls. 2S0,

9
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lagnir sumstaðar, sem ekki eru, iokka sel að lögmim sum-

staðar, þar sem hann er nú skotinn og eyddur, og það af

hlutaðeigendum sjálfum, jafnvel prestum, sem eru gírugir í

stundar-hagnað, en gá einkis þess, að þeir hafa landsins

fé að láni og eiga að skila því með umhótum til eptir-

rennara sinna, ef þeir vilja gagnsmenn heita; einnig mætti

án efa veiða míklu meira af vöðusel í nótum, ef menn hefði

samtök og útbúnað til þess. l*egar svo lángt kæmi, að skipa

kostur væri til hafveiða, þá væri hvergi hægra en frá íslandi

að komast norður að ísbrúninni og hafa þar uppidráp, sem

skip ymsra þjóða hlaða sig með hundruðum saman á hverju

ári. þegar svo væri komið, væri bein sjáfargatan að halda

suður á við og vestur með skip sín og selja fenginn, því

nógir eru kaupendur að þeirri vöru á Englandi og í Amer-

íku, og þó víðar sé leitað.

Hvalirnir eiga merkilega æfisögu, sem kemur víða

við, en hér er einúngis umtalsmál það sem ísland snertir.

í fornöld er ekkert tíðara hjá oss en hvalskurður og hval-

skipti; það eru hlynnindi, sem allir eiga meiri eða minni

þátt í, og Jögin tala nákvæmlega um allt er þar að lýtur.

l*ar sem talað er um skot í hval, þá má sjá, að menn hafa

þá þegar skutlað hvah, eða lagt þá með járnum, en ekki

fara sögur af að menn hafi fest sig við þá lifandi, eða farið

að á sama hátt og útlendir hvalveiðamenn á seinni tímum.

Þar af leiddi, að menn hlutu að missa flesta hvali, þá sem

menn skutu, því þeir struku burt með skotið og dóu þá

einhverstaðar fyr eða síðar, ef skotið vann á þeim. l>að er

auðsætt á öllu, að í fornöld hefir verið mergð hvala kríngum

ísland, af stórum og smáum, imlrekar hlutu því að vera

mjög tíðir. Seint á sextándu öld fóru ymsar þjóðir að byrja

fyrir alvöru hvalaveiðar í norðurhöfum, og lögðust þeir þá

mest að fyrir austan ísland og í kríngum Spidsbergen.

HoUendíngar höfðu þar heila nýlendu, og menn'telja, að

þar hafi verið 200 skipa og 14000 manna við veiðina, þegar
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hæst stóð, hérumbil 1680. En hvahirinn eykur ekki svo

fljótt afkvæmi silt, og því leið ekki á laungu þarlil veiðin

hvarf að mestu leyti, annaðhvort af því, að hvahirinn hefir

eyðzt, eða hann hefir gjörsamlega flúið undan óvimim sínum.

Þegar Englendmgar fóru að rannsaka Baffmsflóann og reyna

að fmna norðvestur-leiðina, fundu þeir þar enn mikið af

hvölum, og fjölguðu þá enn hvalveiðaskip , en veiðin hefir

opt verið bœði lítil og hættusöm; 1830 týndust 19 hval-

veiðaskip af 97, eða fimta hvert skip.

Á íslandi hefir sú hin forna aðferð haldizt við; menn

höfðu lengi frameptir skeyti sin, og lýstu þeim á alþíngi til

þess að geta eignazt skotmannshlut þegar hval rak á land

með skeyti manns. Allstaðar þar sem skutharar voru, en

þó einkum fyrir vestan, voru hvaiir skutlaðir, en náðust

sjaidan sem aldrei fyr en þá rak upp dauða einhverstaðar

seinna meir. Arnfirðíngar vovu þeir einu, sem komust uppá

hvalavciðar með skynsamlegu móti, seni var við þeirra hæfl.

þeir skuUuðu kálfana og náðu þeim, því þeir héldu sér með

móöurinni og hún fór ekki í burtu meðan liún kenndi sér

einkis meins ; en veiðimenn vöruðust að granda móðurinni,

og létu hana fara í friði til hafs aptur, eptir að þeir höfðu

náð kálfmum; en að tveim vetrum liðnum kom hún á ný

með annan kálf, og fór það á sömu leið. þannig voru

hvalreyðar þær, sem á Arnarfjörð komu, að sínu leyti eins

og Breiðíirðíngar sögöu um landsehnn: »einsog ærnar í

kvíunum", og þegar sín reyðurin kom hvert ár, eða fleiri

en ein á sumri, með kálfa sína, þá var þetta mikill og

hagltvæmur fengur; en aðrir hafa opt spillt honum, og skotið

reyðarnar fyrir Arnfirðíugum, svo þær hafa horfið og komið

aldrei aptur, nema aðrar hafi þá komið í þeirra stað.

Þar er enginn efi á, að á íslandí mætti heppnasí hvalaveiðar,

því allir vita, aö hvalavaðir smáir og slórir fara þar um, eða

komaþarvið árlega árs. Pað er ekki heldur að efa, að þessar

veiðar cru bezti æfíngarskóli sjómanna ogveiðimanna, semtiler.

9*
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En eigi þær að heppnast, þó ekki væri meira en svo, að ábatinn

yfirgnæfði kostnaðinn og fyrirhöfnina, þá verður aðferðin að

vera hin fullkomnasta sem nú tíðkast, h'k þeirri sem Eng-

iendíngar hafa. petta er nú hætt við sé oss ofvaxið, einsog

nú er, og því er það ætlun vor, að hvalaveiðarnar Hggi oss

fjæ.r en annað að svo komnU; nema þar sem veiða mætti

á sama hátt og Arnfirðíngar hafa gjört. Vér höfum h'kt

álit á hvalaveiðunum, eins og vér áður sögðum um korn-

yrkjuna: vér játum að hún sé œskileg, og gæti kannske að

öUum Hkindum tekizt opt vel, en hún er ekki eins viss, og

liggur ekki eins vel við vort hæfi nú sem stendur, eins og

grasrækt og garðyrkja. Eins er hvalaveiðin mikils verð, og

getur verið mjögsvo ábatasöm, en hún er stopul, hún þarf

mikinn útbúnað og þessvegna mikil efni, og þegar hún mistekst

getur skaðinn orðið fátækum eöa viðvaníngum óbæriiegur.

Vér vildum því ráða til, að stofna heldur samskotafélög til

íiskveiða allskonar og selveiða, heldur en hvalaveiða, að

svo komnu máii, og þá fyrst, þegar vér höfum fengið nóga

skipaútgjörð og duglegt fólk til veiðiferðanna eptir smá-

dýrunum, þá munu stærri veiðarnar koma af sjálfum sér,

og þá munu þær takast.

Hvalaveiðar gefa af sér eina vörutegund, sem gengur

í verxlun og er býsna dýr í öðrum löndum, og verður æ

sjaldgæfari og dýrari, sem er hvalskíði. pó það sé fyrir

oss ekki merkíleg vörutegund, skulum vér þó geta þess,

hvað af því hefir verið flutt utan á þeim árum , sem vér

höfum áður tekið til dæmis, og er það svo sem hér segir:

ár 1624 » pund.

— 1630 » —
— 1734 724 —
— 1743 967 —
— 1753 »>

—
— 1764 » —

1772 —
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ár 1779 187 pund.

— 1784 721 1
—

Síðan höfum vér ekkz fundið þess getið í varníngsskrám.

í verzlunartaxlanum 1776 var það fyrst verðlagt, á 5^ sk.

pundið, og er gjört ráð fyrir það sé smáskíði; en það sem

lieíir fengizt af skíði áíslandi hefir líklega að mestu leyti verið

notað í landinu sjálfu, í gjarðir, hagidir og tiiýmislegs annars.

Vér verðum að tala nokkur orð um marsvínin sér í

lagí, af því að vér teljum eiginlega ekki marsvínaveiðar með

hvalaveiðum. Dæmi Færeyínga sýnir oss, með hversu ein-

faldri aðferö menn geta hloíið mikinn afla, og það má að

vissu leyti með sanni segja, að Færeyíngar halda bezt og

mest við þreki sínu og manndáð með marsvinaveiðinni, því

þar gefst þeim bezt færi á að sýna karlmennsku, snarræði

og hugrekki. Að íslandi koma marsvínin, eptir því sem

vér hyggjum, á hverju ári, nær eða fjær landi, og eptir

því sem tii orðs er tekið í Konúngs-skuggsjá, helir þar verið

títt í fornöld að reka hnýðínga á land. þar eru líka nógir

marsvínaslöðlar til, sem reka má þau upp enn í dag, ef

lags væri leitað. Tökum til dæmis Reykja\ík, sem er löguð

eins og kví handa þeim, þegar sætt er sjófarfallinu, og svo

er víðar. Líklega koma marsvín á hverju ári inn í Faxa-

fióa, og staðnæmast þar um hríð, djúpt eða grunnt, en menn

halda engan vörð á því. I>á virðist oss tækifæri til veiðanna

blasa beint við, og hugsum vér oss það raeð þessu móti.

Á þeim tíma sem marsvínanna er von, svosem seinna part

Julimánaðar, og fram á þann tíma sem þau fara aptur,

svosem í miðjum September, eiga menn að hafa duglega

seglbáta eða smáskútur á vakki ura flóann, til að gá að

marsvínavöðum. Bátar þessir eða skútur geta jafnframt

íiskað, en þeir verða að hafa hver hliðsjón af öðrum og

halda sér á vissum stöðvum, þar sem helzt er von að leið

') Bcch. Om Handelcn paa Island, bls. 08^ Skýrslur um landsh. I, 79.
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marsvínanna liggi um. Nóg væri líklega svosem níu bátar,

i þremur röðum eða á þrennum stöðvum. l*egar marsvínin

sjást frá yztu bátunum, þá taka þeir við þeim og reka inn

á næstu stöðvar, fara síðan aptur, en annar Ookkur tekur við

og rekur lengra. Bátarnir gæti og haft tiltekin teikn, til að

láth fregnina berast frá einum til annars og svo í land, og

þessi teikn geta verið svo greinileg, annaðhvort með litum

eða öðrum einkennum, að menn geti vitað allt hvernig á

hópnum stendur, hversu stór hann er, hvert hann stefnir,

0. s. frv. — tlefði menn þá svipuð teikn á landi, nes frá

nesi, gæti á skömmum tíma safnazt nóg lið af öllum nesjum

til að reka marsvinin lengra inn á firðina og loksins króa

þau. í lögunum um grindarveiðarnar í Færeyjum höfum

vér mikla leiðbeinlng til fyrirkomulagsins á veiðum þessum,

og virðist oss einkum það áríðanda, að ekki vanti fasta

forgaungumenn, valda og góða, sem allir verði að hlýða í

því er veiðina snertir. þessir hafa aðra foríngja undir sér,

hvern fyrir sínum hóp, o. s. frv. Ef svo heppilega tækist,

að fiskiveiða-félag stofnaðist í Reykjavík og fengi vöxt og

\iðgáng, þá vonum vér það yrði eitt af fyrirtækjum þess að

koma þessum veiðum á fót, og haga þeim svo sem bezt

væri, hvort sera nú efnin kynni að leyfa því að gjöra það

íyr eður siðar.

7. LYSl.

þessi varníngstegund heflr, einsog fiskurinn, ætíð verið

ein af aðalvörunum hjá oss, en það er bágast til þess að

vita, að vér höfum aldrei náð, almennt að tala, neinum

l'ramförum í að bræða gott lýsi, sem er einhver hinn ágæt-

asti varníngur sem til er, og æfinlega útgengilegt, þegar það

er vel verkað. Það er líka satt að scgja, að á íslenxku hafa

aldrei verið prentaðar neinar greinilegar fyrirsagnir um lýsis-

»

bræðsluna, svo að hið greiniiegasta, sem um það hefir verið

ritað hjá oss, er kaflinn í »LiUlli Fisidbók« bls. 26—31, og
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er líklega of mikið að ællast lil, ef að vanda leikur, að það

haíi að svo stöddu nein sérleg áhrif. Vér verðiun að treysta

tímanum, að smásaman muni þessum mikilsverða hlut verða

gaumur gefmn, og þessvegna skulum vér einúngis drepa á

aðalatriðin að þessu sinni.

Þegar vér skoðum verzlunartöflurnar, þá finnum vér

þar einsog sýnilegt merki til þess aðalgalla, sem frá rótum

spillir lýsinu hjá oss, og er það fyrsta sem um bæta þarf,

og það er, að allskonar Jýsi er blandað saman; töflurnar

gjöra engan mun á, hverjar tegundir lýsis fluttar sé utan

frá íslandi, heldur blandar þeim öUum í eitt. Vér verðum

þessvegna að telja allt lýsi í einu lagi, og er þá svo tahð,

að flutt sé frá íslandi:

ár 1624 930 tunnur.

— 1630 í,445i
—

— 1734 464 —
— 1743 471 —
— 1753 253 —
— 1764 1,274 —
— 1772 691 —
— 1779 1,402 —
— 1784 929 1 —

Eptir að breytt var til um verzlunina á íslandi 1786, hefir

þetta verið útflutt af lýsi, á árum þeim sem vér höfum áður

taíið til dœmis:

ár 1806 2,495 tunnur.

— 1816 1,101 -
— 1840 6,655 —
— 1849 3,259 —
— 1855 6,891'^ —

Ef vér berum saman verðið á lýsi nú, við það sem áður

hefir verið, þá er það sett:

Ucch. Om Iliiiuielen paa Island, bls. 97$ Skýrslur um landsh. I, 79.

Sig. Ilanscn í Skýrsl. um landshagi I, 79, QZ, GIO.
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ár 1776 dýrast . . 8 rd. 68 sk. tuníian.

— 1849 meðalverð 17 — 48 — —
— 1855 — 25 - 68 — —

og er það mikill munur að nafninu tilj en verður reyndar

töluvert minni þegar metið er í vörum aptur á móti, því

sumar af hinum aðfluttu vörum voru seldar með miklu lægra

verði á taxta-öldinni, en nú tíðkast.

Lýsi frá íslandi hefir ávallt fluzt til Kaupmannahafnar,

og flyzt þángað enn að miklum hluta, er verð á því talið

nú (Mai og Juni 1861) í hópakaupum til útflutníngs:

hákallslýsi, skært . . 28 rd. tunnan.

þorskalýsí, brúnt . . 25-26^ rd. —
Þar á móti er grœnlenzkt sellýsi talið 28 rd, 60 sk. hæst

ea 27 rd. 74 sk. lœgst. — l*egar lýsi er flutt utanríkis frá

Danmörku, er goidinn af því útflutníngstollur 1 af hundraði,

og er það mestmegnis flutt til þýzkalands og til Eystrasalts

(Rússlands, Finnlands, Svíþjóðar, o. s. frv.).

í Noregi er enginn innflutníngstoUur á lýsi
,
og þess-

vegna var það ein af þeim vörutegundum, sem Norðmenn

keyptu á íslandi einna Ijúfast, því þeir bafa hugsað að geta

selt það aptur sem norskt lýsi. En það hefir ekld ætíð

heppnazt, og svo var til dæmis 1855^ að það sem Björg-

vinarmcnn keyptu gekk ekki út fyrir 8 dölum minna verð

en lýsið frá Ilálogalandi, sem er selt i Björgvin, og varð

hinn norski kaupmaður illa svikinn, svo hann heyktist á

þeirri verzlun. Björgvinarmenn láta ekki eins iila yfir neinum

íslenzkum varníngi einsog lýsinu, »því þar sem vér", segja

þeir, »einkanlega nú á seinustu árunum, aðskiljum grand-

gæfilega lifrina, og höfum sér í lagi lifur sérhverrar fiski-

tegundar, sömuleiðis leitum allra bragða lil að ná úr lifrinni

tæra lýsinu, svo hreinu og lyktarlausu sem mögulegt er,

en bræðum mjög snarplega brúna lýsið, þá blanda menn á

íslandi venjulega öllum lifrartegundum saman, og stundum

kannske spiki með. Lifrin er opí látin standa lengi, áður
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en hún er brædd, og er þá farin að úldna; þaraf kemur,

að tæra lýsið verður lyktarillt, einkanlega þegar tunnurnar

eru þa ekki grandgœfilega valdar^ svosem stundum gjörist;

en brúna iýsið er brædt of linlega og lyktar fjarskalega illa.

þessvegna verður íslenzkt lýsi varla selt hér (í Björgvin),

og ef það selst, er það með töluvert lægra verði en hið

norska« '

.

Á SkoLlandi og Englandi er íslenzkt lýsi ekki heldur í

bezta gengi. ^það er ofmikill grútur (fótur) undir því«, segja

þeir þar, »til þess það geti haft gengi hér. Væri lýsið sent

híngað hreint, og enda þó þaö væri svikið með vatnsblandi,

einsog vér könnumst við frá Nýfundnalandi, þá væri það

betra, og gæti þá hæglega náð sama verði og lýsi Ný-

fundnalands manna».^ í Liverpool er getið um hvallýsi frá

íslandi og Færeyjum, og sé hvorugt gott, heldur harðla

misjafnl og ekki útgengilegt, enda h'tið eitt, á móts við lýsi

frá Suðurhöfum, Verðmunurinn er gizkað á muni vera 4

pund sterh'ng (hérumbil 3G rd.) á hverri tonn, sem íslenzkt

lýsi sé lakar borgað».^

Vér sjáum á þessu, sem hér er skýrt frá, að verkun

á lýsinu hjá oss er í mörgu ábóLavant, og að mesta nauðsyn

er áj að vér kappkostum að bæta hana. Gallarnir eru fyrst

í því, að blanda saman margskonar lifur, þar næst í að

láta lifrina verða ofgamla, áður hún er brædd, í þriðja lagi

að fara rángt að bræðslunni, í fjórða lagi að velja illa

tunnurnar. Eptir því sem vér höfum komizt næst er það

þó einkum þorsklýsið, sem er mest trassað, og þó er það

einmitt dýrasta lýsið í sjálfu sér, því þegar það er verkað

sem bezt, er það tært og bjart sem olía og lyktarlaust, og

') Konow verzlunarfulltrúi í Björíivin, 5. Juni 18G0.

') Marshall verzlunarfulílrúi í Leilh, 10. April 18G0,

Mullens verzlunarfuillrúi í Liverpool, 28. April 18G0.
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er þá keypt til lyfjabúða og selt þaðan dýrum dómum. Vér

þekkjum reyndar til, að á íslandi er brædt svo gott þorslílýsi,

að það er selt fyrir fjögur mörk flaskaa, eða rúm ömm mörk

potturinn (það er 100 dali tunnan), og er það þó ekki svo

gott sem þorskalýsi getur orðiðj því það er dökkt, og ekki

svo bjart sem það á að vera.

Til þess að fá svo gott þorsklýsi, að það sé boðlegt,

til meðala, þá má hafa þá aðferð, sem getið er um í

»Fiskibókinni« bls. 2G— 31, og er hún ein hin fuilkomnasta,

en hafa má og einfaldari aðferð, þegar að eins er gætt

aðalreglunnar , að velja lifrina vel, fara rélt aö bræðslunni

og velja og vanda ílátin. Mermann Baars, kaupmaður í

Björgvin, hefir sagt svo fyrir um bræðslumátann : menn eiga

að taka lifrina glænýja, jafnskjótt og hún kemur úr fisk-

inum, þvo hana vel og taka vandlega af henni gallblöðruna;

nú skal láta hana í hreint ker af látúni, blikki, eiri eða

leiri, láta það síðan í ketil og fylla með vatni um kríng,

svo það sé allstaðar milli innra og ylra pottsins. Síðan skal

kynda undir, þartil vatnið milli katianna fer að sjóða, og

halda því svo við, að bæta í vatni smásaman, eptir því sem

það gufar upp. Fyrir hitann af hinu sjóðanda vatni rennur

lifrin smásaman í innra ílátinu, er þá lýsið fleytt ofanaf og

látið á vel hrcint kvartil eða tunnu. Ekki spillir, þó dáhtið

af salti sé látið í, en alis ekki má hafa þau ílát, sem áður

hafa verið höfð undir kornbrennivín, edík, öl,^eða annan

súrkenndan lög. Ef lýsið væri þannig verkað, mundi það

•seljast allt að 12 eða 16 dölum meira hver tunna, en hið

íslenzka lýsi selst nú, og 6 eða 8 dölum meira en almennt

norskt lýsi. Undanlásinn úr iifrinni, þann sem ekki vill

bræðast, og svo hina iakari lifrina, skal síðan sjóða snarpt

og vel, svo að lýsið sem úr rennur verði viðsmjörsgrænt á

litinn; síðan er það látið setjast sem bezt, og varasl að

nokkur sori eða grugg fari þar saman við, heldur er allur
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grútur skiíinn vandlega frá. Grúturinn er hinn ágætasti

jarðaráburður, ef hann er blandaður með öðru. ^

l^að er bin mesta skemmd, að blanda saman hákalls-

lifur og þorskalifur, og ef svo stendur á, sem opt kann

vera, að menn safnl liCur sinni og blandi henni saman,

af því jþeim þyki ekki taka því að bræða svo lítið, þá

ætti menn að slá sér saman til bræðslunnar , svo ekki

þyrfti að geyma lengi iifrina og ekki heldur að blanda

hana. Að öðrum kosti er betra, að brœða sem fyrst þótt

h'tið sé, og geyma síðan lýsið, því ef það er gott, og

geymt í góðum ílátum vandlega, þá lekur það þarvið engan

skaða- En það er augljóst, að bæði í bráð og lengd verður

það hoUara og ábatameira, að hafa minna lýsi og gott, en

uð hafa það illt og óhreinlegt, þótt meira sé að vöxtunum

til. Verð þess þarf ekki mikið að spiUast til þess, að skað-

inn veröi með því móti bæöi miklu meiri og lángvinnari.

8. HROGNKELSl.

Af því að þaravöxturinn er svo mikill í sjónum allvíða

við íslands strendur, þá er þar einliver hin bezta hrogn-

kelsa veiöi, og þó þessi veiði sé ekki ábatasöm til verzl-

unar, að minnsta kosti ekki enn sem komið er, þá er hún

á margan hátt hið bezta búsílag, ef hún er vel og hag-

kvæmlega notuð. Fyrir vestan eru hrognkelsi bæði höfð til

matar og skóleðurs, og til beitu fyrir fisk. Til matar væri

þau þó enn drjúgari, ef menn hefði þau ekki sem einmeti,

heldur hagtærði þeim betur í matartilbúníngi. Af rauðr

maganum búa margir til súpur, og eru þær bæði góður og

hollur matur. l*egar, rauðmaginn er hertur og verkaður

veL er hann feitmetis ígildi með fiski og brauði, og getur

verið útgengileg vara. Með mörgu öðru móti mætti og

hagtæra honum
,
geyma hann og matbúa , svo að hann

mœtti verða lil hinna mestu nota.

1) þjíiðóirur YUl (1855), bls. 18.
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9. SKELFISKUR.

í öðrum löndum er skelíiskur talinn mesta hnoss-

gæíi, og er annaðhvort fluttur heill og hrár í sjó, eða

soðinn niður með kryddi og fluttur railli landa og seidur

dýrum dómum; hjá oss er hann í litlum metum nema lil

beitu, og það þykir hallærismatur , að verða að eta beitu,

l. a. m. einsog þorskur. l*etla láta samt aðrar þjóðir sér

enga lægíng þykja, og þar er t)beitan« enda ríkismanna

matur, en hinir fátæku hafa ekki efni til að eiga svo gott,

Það sem skelfiskurinn er í svo lithim metum á íslandi kemur

þó líklega mest af því, sem loðir við í öllum matarlilbúníngi

og mataræði hjá ossj að nota annaðhvort öldúngis ekki

einhvera hlut til matar, ellegar að nola liann sem einmeti,

í stað þess, að sparsamlegast og notalegast er að hafa eitt

öðru til drýginda, og það er heilsunnar vegnu hollast; en

satt er það, að þartil þarf meiri tilbúníng og þrif og að-

gætni á heimilinu innanstokks, og þetta ællum vér vorum

góðu búkonum að kenna út frá sér, og stúlkunum að læra,

svo að það verði landssiður hjá öllum, bæði æðri og UEgri.

JVIart gott er um það kennt í matreiðslubókum , svosem

þeirri, er fyr var nefnd í þessum bæklíngi.

Af því krœklíngurinn er sú skelfiskjartegund , sera

mest yfirgnæíir hjá oss, þá skulum vér einkanlega minnast

á hann. Á Suðurlandi hafa menn hann helzt lil beitu, sem

þegar var sagt, og þar er sótt eptir honum með svo mikilli

ákefð, að hann er víða eyddur, og verður því varla talað

Um hann þar sem þorskafæðu, því síður sem mannafæðu

eða verzlunarvöru, en þar væri miklu fremur um hitt að

tala, að auka krœkh'nginn og fá hann tii að gróa upp,

aukast og margfaldast. í^cila væri bæði nauðsynlegl og

gagnlegt, og það getur vel tekizt þegar rétt er að farið.

Menn hafa tekiö eptir, að kræklíngurinn er hvergi stœrri

eða feitari en þar, sem hann festir sig á stólpum eða trjám,

sem eru niðri í sjónum, að minnsta kosti um flæðitímanu.
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l>ar af hefir mönnum dottið í hug, að setja niður í sjóinn

rapta, hvern hjá öðrum, rétt elns og í skógi, á þeim stöðv-

um sem krœklíngur er, eða hann er látinn þángað lifandi.

þá líður ekki á laungu þartil hann festir sig á röptunum,

og seinast æxlast hann þar og fjölgar svo, að liann situr í

kiösum einsog vínber á vínviði, og má svo hafa á honum

uppskeru, einsog hverjum ávexli þegar hann er fullvaxinn,

og haga sér svo, að maður geti tekið krækh'nginn á hverju

ári úr einum tilteknum reit á víxl, sínum hvert árið, og

gæti maður með þessu komið sér upp nógum skelíiski á

hentugum stöðum, því raptana má setja niður aptur, eða

enda ekki hreifa þá, nema taka af þeim fullorðna kræklíng-

inn og sl<ilja hinn eptir; geta menn þá sett raptana í raðir

nokkuð þéttar, með gángrúmum á miili. I>ar sem raptar

eru ekki til, má hafa smáhindini úr hrísi, og stjóra þau

niður í röðum með steinum, svo þau hggi föst á botninum,

þá festir skelfiskurinn sig þar á, og má síðan, þegar hann

er fullvaxinn, taka hindinið upp eða fara í kríngum það og

taka úr því fullorðna fiskinn. þar sem krækh'ngsfjara er

eyðilögð œtti að koma honum upp aptur, með því að flytja

þángað lifandi krækh'ng annarstaðar að, og friða fjöruna

meðan hann væri að vaxa upp aplur; mætti þá fjaran ná

sér á nokkrum árum, því skelliskurinn fjölgar gríðarlega

fljótt. l'að er enganveginn léttvægt fyrir þá, sem jarðir eiga

eða á þeim búa, að láta eyðileggja svo nytsamt og mikilvægt

hlynnindi eins og skelíisktakan er; og það er eins hinn mesti

skaði fyrir íiskimanninn, að eyðilagt verði hið bezta agn

sem hann getur fengið; þessvegna œtli hvorutveggju að

hjálpast að, til að verja kræklínginn við eyðileggíugu og koma

ho;aum aptur á fót.

Á öðrum stöðum á íslandi, svosem fyrir vestan, eru

óþrjótandi nægtir af skelfiski, einkum af kræklíngnum, og

þar er nóg fyrir hendi bæði til matar drýginda og sælgætis

handa mönnum sjálfum, og til að senda til annara landa



142

til sölu, annaðhvort kryddlagt eða soðíð niður. Ver höfum

séð, að krækh'ngurinn getur geymzt með kryddi, ediki og

oh'u árum saman óskemmdur í lokuðum glösum
,

og er

fluttur svo og seldur land úr landi. IMeð sama hætti má
og geyma hann og selja og senda á íslandi.

Þegar vér værum búnir að læra að hagnýta oss krækl-

ínginn, og aðrar þær skelfisktegundir sem til eru hjá oss,

þá kœmi fyrst til greina hvort vér gætum ekki látið tímgast

hjá oss ostrur, humra og marþvara, sem er víða annar-

staðar fengiö að, og látið tímgast á tilteknum stöðvum,

þar sem sjáfarbotninn er hentugur, og þegar það hefir hafzt

þar við um nokkur ár, má fara að taka af því og veiða

það. Með þessu móti hafa Frakkar búið til oslru-grunna

hjá sér, þar sem ekkert veiddist áður, og svo hefir verið

víðar gjört í öðrum löndum.

III. VERZLUNIN.

Pontoppidan. SamUnger lil Flandcls-Magazin for Island.

Khavn. 1787—1788. Í—Z, B. 8vo.

(Jón Ólafsson). Rorte Belænkninger over den islandske

Handel. Khavn. 1772. 8vo.

Olafur Stephánsson. Kort Underretning om den island-

ske Handels Förelse 874 til 1788. Khavn. 1798. 8vo.

Islands almindcligc Ansögning til Koiigen om ud-

videde Handcls-Friheder m. v. Khavn. 1797. 8vo.

Jón Sigurðsson. Um vcrzlun (i íslandi (1843). Ný
Félagsr. III, 1-127.

Afli og tilbúníngur á varníngi er J)ó ekki nema eins

og hálfsögð saga; það sem ríður á, jafn mikið og afíanum

og vörutilbúníngnum , er verzlunin , er hjálpar manni til að

skipla því, sem maður hefir afgángs af afía sínum, fyrir þau

gœði, sem maður þarfnast frá öðrum. 1^6 vér höfum ekki
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lengi haft ver/.kinarfrelsi að fagna, þá getum vér þó séð

vott á þessu. Vér sjáum, að ymsir hlutir, sem vér gátum

að sönnu selt áður, en við lægra verði, eru nú komnir í

hærra verð, ekki af því þeir sé í sjálfum sér hetri en þeir

voru áður, heldur einúngis af því, að nú eru fieiri sem

sækjast epiir þeim, og hafa lœrt að nota sér þá. Með um-

bótum á þessum hlutum getum vér enn þá meir aukið verð

þeirra^ með því að bæta þá svo, að fleiri sækist eptir þeim.

Vér sjáum enn framar, að ymsir aðrir hkitir eru nú orðnir

oss varníngur, sem þá voru oss ekki skikh'ngs virði. Ull

vor er komin eins og sjálfkrafa i helmíngi hærra verð, en

hún var fyrir tíu árurn síðan ; aflinn af laxveiðunum færir

oss hérumbil 12000 dala telíjur á ári, framyfir það sem

var fyrir tíu árum síðan; vér seljum þar únghryssi nú fyrir

7—8000 dala á ári, sem ekki gáfu eins skildíngs ágóða

fyrmeir. Ef vér í stultu máh teljum saman, hvað ver getum

selt varníng vorn nú, og hvað vér gálum seU hann fyrir

tíu árum síðan, þá finnum vér, að hann veitir oss nú

þriðjúngi, eða allt að helmíngi, meiri tekjur en þá. Sama

er að segja um landstekjurnar af verzluninni, sem hafa

verið þessar eptir áætlunum stjórnarinnar , er koma að

öllu samtöldu heim við sjálfar tekjurnar:

1845 skipa gjöld 2,780 rd.

1848 3,700 —
1849 3,650 —
1852-53 3,650 —
1856—57 9,400 —
1859—60 10,950 —
1860— 61 11,700 —
1861—62 11^600^—

Þessi tekjugrein landsins er því meir en þreföld við

það, sem hún var fyrir tíu árum síðan, og vel fjórföld, ef

ij 8kýrsl. um landsh. I, 304; II, 341, 5C9, Olii; — Ný Fclagsr.

Vm, 44; X, 10; Xil, 134.
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talið er tneð skipagjald af gufuskipinu, sem er hérumbil

1600 rd. á ári; en þareð það er borgað út aptur til þess

sem gjörir út gufuskipið, þá er það ekki talið með tekjunum

í áætlunum stjórnarínnar. Oss virðist af þessu auðsætt, að

verzlunarfrelsið hafi borið góðan ávöxtj og það hefði borið

hann enn ríkulegri, ef ekki hefði bæði komið uppá nokkur

ár harðari en að undanförnu, og ef flest alþýða hefði ekki

rétt um sama leyti ginið yfir þá flugu, að fara að lilaupa svo

að kalla í kapp um með sameiginlegri hjálp að eyðileggja

þær skepnur sínar, sem nú um hríð hafa verið aöal-bústofn

á landinu, í stað þess að taka sig saman um að nota í

tíma þau óbrygðulu ráð, sem fyrir hendi voru og fram

voru boðin til að frelsa þennan bústofn þeirra, og jafnframt

bæta fjárræktina. Ilefði menn notað þau rúð betur, þá

hefði þeir sýnt að þeir vildi framför sína og teldi ekki á

sig þá fyrirhöfn sem til hennar þyrfti, En tréð fellur

sjaldan við fyrsta högg.

það er eitt, sem vér gctum ekki álitið öðruvísi en sem

góðar afleiðíngar vtírzlunarfrclsisins, að úngir íslenzkir menn

komast smásaman að, til að taka þátt í þessari atvinnugrein

lands vors. þar má sjá muninn við það sem áður var, að

meðan verzlunar-einokunin stóð fastast, frá 1602 til 1786,

um nærfelt 200 ára, varð enginn íslendíngur verzlunar-

fuiltrúi, og varla verzlunarþjónn. Frá því að verzlanin varð

einskonar ríkis-einokun , frá 1 786 til 1854 , komust ekki

alifáir íslenzkir menn í æðri eða lægri verzlunarstétt, en

þeir og ágóði þeirra lenti þó að mestu leyti í Danmörk,

einkanlega í Kaupmannahöfn; þángað settust þeir að, og

þar bar auður þeirra beinin og þeir sjálfir með. Nú á

seinustu árum fer að bera á því, að íslendíngar eiga hægra

með að komast fram á þessum vegi. Úngir menn hafa á

fám árum komizt í samband við Englendínga, Skota, Norð-

menn, og komizt vel af. Nú ber meira á því en fyr, að
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þeir íinna til þcss aö þeir eru íslendíngar, og eiga aÖ

vinna gagn landi sínu og atvinnuvegum þess; það er atvik

til marks hér um, þótt lítið sé, að sumir þeirra eru farnir

að kalla »heimaw á íslandi, þarsem það var áður almennt,

að allir verzhmarmenn, jafnvel þeir, sera aldrei höfðu séð

Danmörk, köUuðu »heima« í Kaupraannahöfn, og »heira«

þángað. þessi vaxandi hhiítelíníng úngra íslenzkra manna í

verzlun landsins, og vaxandi tilfmníng fyrir þjóðerni sínu

og landsins hag, getur ekki verið annað en góðs viti, ekki

einúngis fyrir ísland, heldur og einnig fyrir Danmörk og

allt ríkið þegar rétt er skoðað, því sá einn h'kami heíir

fuUa heilsu, sem heíir aUa Umu sína heiibrigða og með

fuUu fjöri.

En þegar nú verzlunarfrelsi þetta, sem vér höfum nú

fengið, hefir þegar borið góða ávöxtu, og opnað oss aUar

götur tU framfarar, eptir því sem vér erum megnugir ura,

þá virðist oss, að fyrst um sinn sé ráð að láta það bera

sína ávöxtu enn um nokkra stund, og hagga ekki við því,

nema einúngis að sjá ura, að það verði ekki takmarkað tU

skaða fyrir atvinnuvegu vora, og til tálmunar frjálsum og

hagkvœmum viðskiptum manna á miUi. tví hefir verið

hreyít í blöðum hjá oss, og raargir hafa- mælt með, að

lagaboð þyrfti, sem skipaði svo fyrir, að enginn sá skyldi

vera álitinn íslenzkur kaupmaður að lögum, sem ekki hefði

sitt fasta aðsetur á íslandi. Oss finnst slíkt lagaboð, ef

það kœraist á, vera móti hinum sanna anda verzlunarfrels-

isins, einsog það er hoUast fyrir oss, því tilgángur vor er

sá, að ávinna oss krapta til að flytja sjálfir verzlun vora,

með því móti, að vér njótum sem frjálslegast annara krapta,

meðan vér þurfiira á þeim aö halda. Oss finnst það enn

fremur vera óhœft til þess sem þaö er ætlaö, sera er, að

útvega oss innlenda verzlunarstétt, því kaupmenn geta fariö

svo í kríngum þaö og í gegnum það, að þar sjáist enginn

möskvi eptir, nema það sé að öðrum kosti einstrengt svo,

10
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að það kreppi að verzlun landsins henni til óbætanlegs

skaða. Ver viljum ekki fá oss til orða, að margur kaup-

maður getur verið sá, sem hefir fulla rækt til íslands, og

vildi styrkja þar atvinnu og allar framkvæmdir, þó hann

hefði þar ekki aðsetur sitt; þessara manna styrk ættum vér

að nota, en alls ekki hrinda frá oss, með því einsog að

útibyrgja þá úr þjóðfélagi voru, sízt á meðan vér þurfum

allrar góðrar hjálpar við.

Vér höfum einnig mörg og góð ráð til að reyna, hverir

verðskulda það nafn að heita íslenzkir kaupmenn, og hverir

ekki. þessi ráð eigum vér að nota, og þarmeð að koma

á þeirri samvinnu við kaupmannastéttina, sem er svo nauð-

synleg til framfara iandinu, af því að beggja gagn er í

rauninni eitt og hið sama. Vér eigum að voru leyti að

gjöra allt til að útrýma leifunum af hinum ibrna kuida, sem

var eðlileg afleiðíng þess, aö báðir fundu til með vSjálfum

sér, að lögin höföu beitt öðrum fyrir ok hins; en vér eigum

um leið að hafa fastar gætur á því, hver bezt fylgir landsins

verulega gagni , hver vill sneiða hjá þegar nokkuð þarft skal

vinna, og hver þá vill styrkja með ráði og dáð. pelta

getum vér bezt með almennum föstum félagskap, sem sé

bygður á föstum grundvelli og fastri skoðan, hafi sín vissu

lög og vissa forgaungumenn.

Félög þessi geta verið með ymsu móti, og haft ýmis-

legan tilgáng, og verið þó hvert fyrir sig til mikils gagns,

til þess að efla atvinnuvegu landsins og verzlun þess sér-

ílagi. Ef Suðuramtsins húss og bústjórnarfélag gœti áunnið

sér það álit, að mcnn gengi í það um allt land, þá mundi

það geta eflzt svo mjög að efnum til, að það mundi geta

verið í broddi fylkíngar, skipað fyrir stefnunni í því sem

gjöra skyldi, veitt styrk til þess það gengi fram, haldið

föstu sambandi við félög og einstaka menn annarstaðar, og

með því móti útvegað mart af því scm þyrfti við. Ef

búnaðarsjóðir hinna amtanna væri gjörðir að stofni fyrir
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ftílög amtsbúa, sem svo slæði aptur í sambandi sín á milli,

þá mætti þar að mikið gagn verða, ef þessi félög kæmi sér

heppilega við, og þeim væri vel stjórnað. í héruðum gæti

smáfélög, til að bæta ýmislegt í atvinnu eða verzlun, ágæt-

lega haldizt við, og gjört mikið gagn, ef þau héldi sér fast

við það sem ætlunarverk þeirra væri, líkt og vér höfum

séð jaröabótafélög komast á fót, og gjöra nokkurt gagn, í

ymsum hreppum hér og livar nm land. Verzlunarfélög

áhtum vér mikils virði, og æiti þau þá ekki einúngis að

sjá uni íslenzku vöruna, þó það sé mikilvægt atriöi, heldur

sjá um öll þau efni sem verziunina snerta, og skipta sér í

deildir til þess eptir því sem þörf gjörist, því ef þessháttar

félög ætti að verða til fullra nota, þyrfli þau að ná yfir

heila sýslu eða meira, svo þau hefði töhiverð efni að síyðj-

ast við. l'essum félögum gæflst bezta tækifæri til að sjá

um , að ætíð væri til nógar nauðsynjavörur
,

einkanlega

kornvörur, timhur og sérhvað sem til atvinnuveganna þarf,

svo héraðið væri ætíð hyrgt. l*egar féJagið næði yfir heilar

sýslur, hefði það nóg efni til að kaupa eða ieigja liúsrúm

til að geyma vörur sínar í, svo sem þegar það vildi kaupa

sér í hag fyrirfram, þegar góð kaup gæfist, eða það vildi

kaupa í Jjópakaupum, þegar mikið fengist með góðu verði,

eða það vildi sæta iagi, og ráða félagsmönnum til að geyma

vörur sínar þángað til verð þeirra hækkaði. Ef það væri

alvara landsmanna að vilja koma upp innlendri verzlunar-

stétt, þá ætti þeir með þessu móti hægt með að sýna það

í verkinu, því undireins og ein sýsla öU, eða mestmegnis

af henni, skuldbindur sig til að verzla við einhvern mann,

þá þarf hann ekki meiri styrk til að koma góðri verzlun á

stofn. Sýnist mönnum því einhver efnilegur verzlunarmaður,

og þeir vili styrkja hann, þá þarf ekki annað en að t. d.

bændur í einni sýslu, eða mikill þorri þeirra, taki sig saman

að verzla við hann, og panti hjá bonum varníng þann sem

þeir þuriá, og hefir hann þá mikla verzlun ef þau samtök
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haldast. Vér getum fært til dæmis verzlunarfélag það, sem

myndazt heíir á Færeyjum, síðan verzlunin varð þar lans;

það hefir byggt sér vörulmðir á Færeyjum, leigt sér skip,

flutt varníug fram og aptur, og eptir margra sögn haft gott

gagn af þessu, og landið með. pessi samtök geta verið

eins kaupmanninura í hag, einsog landsmönnum, því þau

geta verið honum til upphvatníngar, að gæta að þörfum

alþýðu, og sjá um að úr þeim verði bætt i tíma; þau geta

fríað menn, bæði œðri og lægri, frá mildum kvíða, og

stjórnina fyrir mörgu óþægilegu kvabbi, sem hún með sínum

bezta vilja aldrei getur fullnægt, meðan landsmenn sjálfir

sýna ekki rögg á sér, heUlur halda áfram að vænta af

stjórninni að hún hlaupi undir bagga í hverju einstöku til-

felli, til að sjá mönnum fyrir þeirra daglegu brauði. I*ar á

móti væri þess án efa að vænta, að stjórnin styrkti alla þá

viðleitni sem landsmenn sýndi, til þess að koma atvinnu-

vegum sínum og verzlun í blóma með samtökum og félagskap.

Eitt mikilsvert atriði í þessari grein, og það sem

stjórnin þyrfti án efa að eiga mikinn þátt í, er samgaungur

til lands og sjáfar, bæði innaniands og við önnur lönd. En

þó þetta sé mikilvægt atriði, og meira vert í þessum efnum

en margur hyggur, þá eru nú fyrst orðin nokkur líkindi til

að það geti smásaman fengið framgáng. Vér teljum fyrsta

þá nauðsyn, að fá vegu um landið, sem sé eða geti heitið

vegir, að menn geti komið fram ferðum sínum og einkum

póstferðunum , sem svo mikið ríður á að væri bæði tíðar

og reglulegar, og vér sjáum ekkert því til fyrirstöðu, að

póstferðir þessar gæti verið á hverjum mánuði
,
það er að

skilja, að maður gæti einusinni í mánuði skipzt bréfum við

í Reykjavík og á hverjum öðrum stað á landinu. I*egar

þar með samtengdist skipagánga sjóveg í kríngum land og

til annara landa á tilteknum tímum, og það ekki of sjaldan,

þá er enginn eíl á, að þctta styrkti enn meir framfarir

landsins og atvinnuvega þess í öilum greinum.
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